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PREFÁCIO 
 

A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA POLÍTICA DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PUC MINAS 

 

THE PEDAGOGICAL RESIDENCE IN THE CONTEXT OF THE TEACHER 

TRAINING POLICY OF PUC MINAS 

 

Carla Ferretti Santiago
1 

Wanderley Chieppe Felippe
2
 

 

Há vários anos, a formação de professores – inicial e continuada – tem ocupado lugar central 

nas políticas públicas que almejam a melhoria da Educação Básica no Brasil. Muitos são os motivos 

que levam à centralidade deste tema, desde problemas mais permanentes e estruturais da educação 

nacional- como é o caso da carência quantitativa de docentes -, até questões mais pontuais e 

conjunturais, tais como as mudanças curriculares e a necessária atualização dos docentes diante de 

novos cenários educativos.  

Importantes ações e programas têm sido construídos, em esfera nacional como também no 

âmbito dos estados e municípios. E, em inúmeras dessas iniciativas, a PUC Minas tem-se feito 

presente com a inserção de seus cursos de Licenciatura, dos docentes e discentes desses cursos, em 

políticas mais permanentes ou em ações mais pontuais. São exemplos, neste sentido, a atuação da 

PUC Minas na Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(SEB/MEC) entre 2004 e 2009; no Programa Licenciaturas Internacionais (Capes) em 2011 e 2012; 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), desde 2010; no Programa 

Escola Integrada (PEI), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, 

entre 2006 e 2019. E, como parte dessas e outras ações, realizadas e em curso na PUC Minas, a 

participação dos cursos de Licenciatura no Programa Residência Pedagógica, desde seu lançamento 

pela Capes/MEC em 2018. 

Os programas citados acima, dos quais a PUC Minas foi e continua a ser parte integrante, 

caracterizam um esforço contínuo para vincular e orientar a formação de jovens professores, por 

                                                           
1
 Mestre em História. Professora do Departamento de História e Diretora do Instituto de Ciências Humanas da PUC 

Minas. Endereço do Lattes: http://lattes.cnpq.br/4113432260935753.  
2
 Pró-reitor de Extensão da PUC Minas. Professor da PUC Minas. Doutorando em Psicologia e Mestre em Educação e 

graduado em Psicologia pela PUC Minas. Especialista em Psicoterapia Contemporânea pela UFMG. E-mail: 

wfelippe@pucminas.br. Endereço para acessar o lattes: http://lattes.cnpq.br/8884303168539260. 

http://lattes.cnpq.br/4113432260935753
mailto:wfelippe@pucminas.br
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meio dos cursos de licenciatura às grandes questões nacionais, envolvendo desde a Educação Básica 

até o Ensino Superior. Tais iniciativas demonstram, com clareza uma atenção especial da PUC 

Minas com a articulação, preconizada na Constituição Brasileira
3
 e na Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional
4
, entre os três pilares da formação acadêmica e profissional na vida 

universitária: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da PUC Minas tem trabalhado junto aos Institutos e 

Faculdades, tanto no sentido de apoiar as iniciativas destes, que envolvem projetos e outras ações de 

extensão, quanto de estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, que tragam 

benefícios para a sociedade com um todo e contribuam para o aprimoramento da formação de 

nossos estudantes. Assim foi a adesão da PUC Minas, por meio da PROEX, ao Programa Escola 

Integrada, em um convênio celebrado com diversas Instituições de Ensino Superior (IES) pela 

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, em 2006. Diversas propostas do Instituto da 

Criança e do Adolescente, núcleo temático da PROEX, entre os anos de 2005 e 2016, envolvendo o 

desenvolvimento projetos de extensão em escola municipais de BH, com a participação de 

professores e alunos de licenciatura do ICH, resultaram em seminários e publicações, como a 

cartilha “Educador talvez seja isso mesmo”, em 2007, e ainda na construção coletiva de um vídeo 

com a temática “Quero ser professor”, em 2010. A participação no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) contou com o apoio tanto da Pró-Reitoria de Graduação, quanto da 

Pró-Reitoria de Extensão, assim como a iniciativa mais recente de participação no Programa 

Residência Pedagógica, com bolsas concedidas pela CAPES/MEC, a partir de 2018. 

O engajamento da PUC Minas, dos seus cursos de licenciatura, de seus docentes e discentes 

em programas e projetos orientados para a formação de professores da Educação Básica muito tem 

contribuído para a melhoria da qualidade da formação de professores nesta Universidade. Ao 

mesmo tempo, a longa experiência desta instituição na formação inicial e continuada de professores 

tem possibilitado que esta IES contribua, de forma efetiva, para a construção coletiva de ações 

públicas, consequentes e reflexivas, orientadas à melhoria da formação e atuação dos docentes. A 

trajetória dos cursos de licenciatura da PUC Minas, as estratégias construídas internamente para a 

preservação da sua oferta em um cenário de “crise das licenciaturas” em nível nacional, a sua 

reconhecida qualidade e de seus egressos, expressam décadas de compromisso institucional com a 

formação de professores. E é neste quadro que o Programa Residência Pedagógica se situa 

institucionalmente. Vale a pena, assim, conhecê-lo melhor.  

                                                           
3
 BRASIL. Constituição Federal. Brasília, DF, 1988. 

4
 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Lei 9436, de 20/12/1996. Ministério da Educação. 

Governo Federal. Brasília, DF, 1996. 
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A oferta de cursos de formação de professores pela PUC Minas data da origem da 

Universidade. No momento de sua fundação, em 1958, a então Universidade Católica de Minhas 

Gerais incorporou os cursos de Filosofia, Geografia e História, Letras Neo-Latinas e Pedagogia, 

criados em 1943 e até então mantidos pelas irmãs dominicanas da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras Santa Maria. A partir da década de 1970, outros cursos de licenciatura passam a ser 

criados, e hoje a PUC Minas oferece onze (11) cursos de licenciatura nas áreas de Ciências 

Biológicas; Educação Física, Física; Geografia; História; Letras (Português e Português/Inglês); 

Matemática; Pedagogia, Psicologia (online) e Sociologia (que, em sua maioria, oferecem também a 

formação em âmbito do Bacharelado). Atualmente, todos esses cursos têm sua oferta no campus 

Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, sendo a maioria no turno da tarde. Esse fato favorece a 

confluência de ações e a busca da construção de um projeto de formação de professores da PUC 

Minas, de forma a garantir uma identidade e uma trajetória formativa coerente e que carregue a 

marca institucional.  

A construção de um projeto formativo institucional para os cursos de licenciatura da PUC 

Minas é ação permanente e coletiva. Seus primeiros passos se iniciam em 2002, momento em que é 

constituída a Comissão Colegiada das Licenciaturas da PUC Minas, responsável pela produção do 

primeiro documento coletivo destes cursos, as “Diretrizes para a Formação Inicial de Professores 

nas Licenciaturas da PUC Minas” (2004). Neste documento, buscava-se “dotar as licenciaturas de 

um plano de referência para sua ação educativa, considerada a natureza da Instituição, seus 

ordenamentos e compromissos sociais, assim como os ordenamentos jurídicos instituídos sobre a 

matéria.”
5
 

A partir deste primeiro esforço, outras iniciativas vêm sendo construídas coletivamente 

pelos cursos de licenciatura, algumas delas provocadas pelas mudanças na legislação e no cenário 

educacional do país. Assim é que, mais recentemente, já por volta de 2010, o quadro do ensino 

superior no Brasil passou a ser marcado por uma crise vivenciada pelas licenciaturas, caracterizada 

pela baixa procura pelos cursos de formação de professores. Esse fato contrastava com a 

necessidade, ainda premente, de docentes no sistema educacional brasileiro, mais aguda em 

algumas áreas de conhecimento e em algumas regiões do país, nas quais a falta de professores 

assume contornos dramáticos.  

Diante do aparente desinteresse de jovens de se formarem professores, acarretando um 

esvaziamento nacional dos cursos de licenciatura, muitas IES (particularmente as privadas) 

reduziram ou mesmo encerraram seus cursos de formação de professores. Na PUC Minas, o 
                                                           
5
 DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NAS LICENCIATURAS DA PUC MINAS, 

2004, p.3. 
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movimento foi no sentido inverso de muitas destas IES, pois a decisão institucional foi a de 

reafirmar a convicção da relevância, do comprometimento, da trajetória histórica e do apoio à 

formação de professores.  

No entanto, o cenário de crise das Licenciaturas não poderia ser ignorado e, diante dele e do 

compromisso institucional assumido, algumas medidas de reorganização dos cursos tiveram que 

tomadas. Em 2013, uma comissão de professores dos cursos de Licenciatura elaborou o “Plano 

Estratégico de Referência para a Formação de Docentes da Educação Básica na PUC Minas”, ponto 

de partida para a construção de estratégias e ações que, desde então, têm assegurado a continuidade 

e a qualidade desses cursos.  

Neste contexto, destaca-se a convergência de Projetos Pedagógicos dos cursos de 

licenciatura, por meio de princípios, valores e componentes curriculares compartilhados. Dessa 

maneira, fez-se necessária e urgente a revisão dos Projetos Pedagógicos que realizam, assim, uma 

reorganização dos cursos e a proposição de currículos inovadores, que rompam com tradições já 

superadas. Desta forma, as mudanças nos projetos pedagógicos contemplavam a formação de 

professores capazes de enfrentar os desafios da contemporaneidade, apostando na inovação e 

capacidade criativa dos profissionais da educação formados na PUC Minas. E, ainda, a formação de 

professores na PUC Minas busca realizar as orientações emanadas dos documentos normativos que 

estruturam os cursos de Licenciatura nacionalmente, os quais indicam uma formação comum para 

os professores da Educação Básica em instituições de ensino superior, perspectiva em construção na 

universidade desde 2002. 

O horizonte da identidade institucional da formação de professores na PUC Minas é 

favorecido pela instituição, desde 2002, de uma comissão interna que representa e agrega os cursos 

de Licenciatura. Desde o início, essa comissão tem atuado de forma intermitente, com maior ou 

menor institucionalidade, mas sempre com o propósito da construção de ações conjuntas e coerentes 

entre esses cursos. Em 2018, a Reitoria da PUC Minas formalizou a instituição da Comissão 

Permanente das Licenciaturas da PUC Minas, com a finalidade de planejar e gerir, de forma 

compartilhada, as ações de formação docente na Universidade. Essa comissão, presidida pela Pró-

Reitoria de Graduação, possui representantes de cada um dos institutos que, na PUC Minas, 

oferecem cursos de Licenciatura
6
. Também dela participam, como convidados, representantes das 

redes de ensino, tanto a do município de Belo Horizonte quanto a do Estado de Minas Gerais. 

                                                           
6
 Na PUC Minas, os cursos de licenciatura encontram-se vinculados aos Institutos, que agregam cursos por áreas de 

conhecimento. Na trajetória da instituição, as licenciaturas não se articulam por meio do instituto ou faculdade de 

educação, como é características de outras IES. 
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Faz-se importante destacar, aqui, o diálogo que os cursos de licenciatura da PUC Minas têm 

construído com as redes de ensino. Este diálogo se estreitou quando, a partir da experiência bem-

sucedida do Pibid, a partir de 2010, e de maneira mais ampla em 2013, as licenciaturas buscaram 

reformular seus estágios obrigatórios. A parceria do Pibid com as escolas, no encaminhamento dos 

alunos das licenciaturas, na construção conjunta de projetos e ações, na avaliação e monitoramento 

compartilhados ao longo de todo o processo, toda esta experiência exitosa fortaleceu a convicção de 

que os estágios obrigatórios deveriam ser reformulados. A perspectiva almejada era, e ainda 

continua a ser, a construção de parceria com as escolas e as redes de ensino, de forma que os 

estágios cumpram melhor o propósito de propiciar situações, na PUC Minas e nos campos de 

estágio, que viabilizem a percepção e a vivência do processo formativo como ação integrada entre 

profissionais da educação, docentes e discentes. Com tais propósitos, as licenciaturas da PUC Minas 

têm buscado firmar parcerias com as escolas especialmente do entorno do campus Coração 

Eucarístico, em Belo Horizonte. Essa proximidade com o local de oferta dos cursos de licenciatura 

objetiva favorecer o trânsito de professores e estudantes das instituições envolvidas, de forma que a 

presença de todos, nos espaços em diálogo, seja uma rotina e não uma exceção. Para identificação 

das escolas próximas, o Curso de Licenciatura em Geografia contribuiu decisivamente, inclusive na 

produção de mapas onde essas escolas estão identificadas, como se pode ver abaixo:  

 

Figura 1 – Mapa das escolas parcerias onde são desenvolvidos os estágios obrigatório das 

Licenciaturas do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da PUC Minas 

  

Fonte: Acervo dos autores, 2020. 
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Foram vários os encontros com professores e gestores das redes de ensino e, no ano de 2016, 

já eram dezesseis (16) escolas estaduais parceiras
7
, nove (09) UMEIS e escolas municipais 

próximas, além de escolas do Colégio Santa Maria Minas.  

No ano seguinte, a inserção de alunos das licenciaturas em estágios nas escolas parceiras já 

havia avançado, como demonstrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Alunos por Rede 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 

Depreende-se dos dados apresentados que a parceria com as redes de ensino foi bem 

sucedida para a integração das escolas com a PUC Minas, pela via dos estágios obrigatórios. Muitas 

dessas escolas permanecem parceiras da universidade, inclusive participando dos programas do 

Pibid e do Residência Pedagógica. A propósito, foram esses os programas que indicaram caminhos 

concretos e factíveis para que as licenciaturas da PUC Minas estreitassem a relação e o diálogo com 

os sistemas de ensino (público e privado). 

A trajetória dos cursos de licenciatura da PUC Minas é bastante longa e rica. Muitos 

obstáculos têm sido enfrentados e superados; no entanto, todos os sujeitos envolvidos têm a 

consciência que há ainda muito a se fazer. A perspectiva a se perseguir, institucionalmente, é que a 

PUC Minas caminhe para a estruturação de um sistema de formação de professores no qual 

graduação, cursos de Especialização, Mestrados e Doutorados, Pibid, Residência Pedagógica, 

atividades de extensão, ou seja, todas as iniciativas voltadas para a formação inicial e continuada de 

professores da Educação Básica, atuem de forma convergente, coerente e articulada. E, acima de 

tudo, que o sistema de formação de professores da PUC Minas contribua, decisiva e 

inequivocamente, para a melhoria da educação brasileira.... 

                                                           
7
 EE Assis das Chagas; EE Bernardo Monteiro; EE Cândida Cabral; EE Cristiano Machado; EE Dr. Paulo Diniz 

Chagas; EE Desembargador Mário Gonçalves Matos; EE Maurício Murgel; EE Melo Viana; EE Odilon Behrens; EE 

Padre Eustáquio; EE Pedro Dutra; EE Professor Leon Renault; EE Professor Morais.  
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APRESENTAÇÃO 

 

OS CAMINHOS DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA                                       

PUC MINAS – 2018 A 2020. 

 

THE PATHWAYS OF THE PEDAGOGICAL RESIDENCE AT                                 

PUC MINAS IN THE PERIOD FROM 2018 TO 2020 

 

Andreia dos Santos
1 

 

A formação de professores no Brasil indica uma necessidade e uma importância estratégica 

para o país. De um lado revela que futuro em pesquisa, ensino e ação social está nas ações de 

professores que, engajados com o processo de educação, indicam novos caminhos e possibilidades 

de soluções para o país – muitos países investem em formação de professores, que possam ser o 

esteio de desenvolvimento do país. Por isso, investir em educação, na formação de professores, em 

novas formas de pensar, em refletir sobre soluções permite que o desenvolvimento do país possa 

alcançar diversos níveis de relevância. 

Por outro lado, a educação e, consequentemente a formação profissional docente, estimula 

estudantes e novas formas de pensar e criar soluções, isso é relevante para qualquer cultura. Mudar 

as concepções de pessoas, refletir sobre hábitos, costumes e regras sociais, por exemplo, pode trazer 

a compreensão de novos modelos sociais e de mudanças no ambiente social. 

Dessa maneira, a formação docente no Brasil, tem início nos processos da Independência. 

Ainda que, ainda no Brasil Colônia, tenham-se vestígios de acompanhamento de “velhos mestres” 

ou mais professores mais experientes que monitoravam os trabalhos desenvolvidos pelos adjuntos 

que podiam exercer a profissão a partir dos 12 anos de idade. (SCARAMUZZA; SCARAMUZZA, 

2020).
2
 

Ao longo dos anos várias práticas do exercício da docência vieram sendo implementadas, 

mas a mais recente maneira de incrementar a formação docente é conhecida como Programas de 

Iniciação à Docência. Criado em 2007, temos o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de 
                                                           
1
 Doutora em Sociologia. Mestre em Sociologia: Sociologia Urbana e Industrial. Bacharel em Ciências Sociais. 

Coordenadora Institucional do Programa Residência Pedagógica na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Professora do Departamento de Ciências Sociais. Endereço do Lattes: http://lattes.cnpq.br/0402778140846461. 

2 SCARAMUZZA; Simone Alves; SCARAMUZZA, Genivaldo Frois. Um breve História da Formação de Professores 

no Brasil. IN: Educação e Formação Docente, BLOG, 01 de março de 2020. Disponível em: Uma breve história da 

formação de professores no Brasil – Revista Partes. Acesso em: 14 fev.2021. 

https://www.partes.com.br/2020/03/01/uma-breve-historia-da-formacao-de-professores-no-brasil/
https://www.partes.com.br/2020/03/01/uma-breve-historia-da-formacao-de-professores-no-brasil/
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Iniciação à Docência, que tem por objetivo inserir alunos de licenciatura nas escolas da rede 

pública, ainda nos anos iniciais de formação para que tenham contato com a escola e, 

consequentemente, com a sala de aula, numa busca de conhecer os caminhos de aprendizado 

docente. Mais recentemente, temos o Programa Residência Pedagógica – RP – , que foi 

implementado em 2018, por meio de edital público para todas as Instituições de Ensino Superior – 

IES. 

Aqui cabe a ressaltar que as IES foram instadas a participar do RP, que ao mesmo tempo 

abre espaço para alunos de licenciaturas terem bolsa de permanência nas Universidades e se 

manterem nas escolhas profissionais da docência e também, partir para conhecer e aprofundar seus 

conhecimentos nos espaços escolares. O Programa funciona com grupos de oito a dez residentes, 

em escolas públicas da rede municipal e/ou estadual de ensino dos Estados e Munícipios. Além 

desses estão sob a supervisão dos preceptores que são professores das escolas públicas, que abrem 

as portas das escolas, bem como suas realidades para que os alunos possam desenvolver os 

trabalhos de docência. Tudo isso, orientado por um professor da Universidade, que coordena os 

trabalhos dentro de sua área de atuação na licenciatura. 

Lecionar é a meta. De que maneira essa docência vem sendo exercida nesse programa? Este 

é o mote dessa produção acadêmica. 

Na PUC Minas, o Programa teve a participação, nesse primeiro edital, de todas as áreas de 

licenciatura que possuem graduação na IES, a saber: Ciências Biológicas, Ciências Sociais, 

Educação Física, Geografia, Pedagogia, História, Letras Português, Filosofia, Matemática e Física. 

Cada uma dessas licenciaturas, tiveram sua participação garantida, por meio de um projeto 

institucional, que foi aprovado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. Com financiamento de bolsas para todos os participantes e ainda uma ajuda de 

custo para as inserções de atividades em sala de aula, além de atividades culturais, que pudesse 

engrandecer o conhecimento e formação dos alunos de licenciatura, o Residência Pedagógica gerou 

seus frutos de conhecimento. 

Nesse sentido, esse e-book é o resultado de 18 meses de Residência Pedagógica na PUC 

Minas. Os artigos produzidos e os relatos de experiência foram uma forma de expressão dos alunos 

residentes, preceptores e orientadores, que buscaram demonstrar de que maneira a teoria e prática 

podem fazer a diferença no processo de ensino nas escolas parceiras. Ainda que se possa apontar 

que a inserção desses jovens é pequena diante dos desafios de ensino no Brasil, que indicam 

problemas com a qualidade de ensino, qualidade de formação, estrutura das salas de aulas, acesso 

ao ensino e, por fim, salário de professores – sabe-se que os caminhos da docência são tortuosos e 
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que a formação de professores qualificados é uma das maneiras de promover a qualidade. Mas não 

há mágica nesse caminhar, há trabalho!!  

Aqui a organização dos resultados desses trabalhos ficou na estrutura de artigos e relatos. 

Um edital para a chamada desses trabalhos foi aberto, para que todos pudessem ser convidados à 

participação. Atendidos os chamados, o E-book é composto de quatro artigos e  12 relatos de 

experiência das seguintes áreas: ciências sociais, física, matemática, educação física, história, 

filosofia e geografia. Cada um à sua maneira apresentou os resultados, os relatos de experiências 

exitosas em sala de aula. Novas possibilidades de construção de conhecimento e de aprendizados. 

Se por um lado os relatos são resultados das experiências também se conta daquilo que se aprendeu 

no início da formação docente. Reforços e aprendizados que vão, ao longo do tempo, trazer uma 

nova maneira de ensinar. Além disso, atualiza os professores que estão na rede pública de ensino, 

permite a compra de materiais que possam ser experimentados e usados em sala de aula, no 

processo de ensino aprendizagem, amplo. Desenvolve-se performances de professores, ensina-se a 

partir de experiências docentes, conhece-se por meio da orientação qualificada de professores.  

Eis aqui uma amostra do resultado do processo de aprendizado de alunos/residentes, 

professores preceptores e orientadores, que nessa jornada de conhecimento, buscaram caminhos, 

desafiaram os problemas, encontraram saídas e participaram do contínuo processo de educação em 

nosso país. 
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OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS                                                              

À ESCOLA SOB A ÓTICA DOS ALUNOS 

 

Alice Capanema
1
 

Gilson Adrian
2
 

 

RESUMO 

O presente artigo é resultado de pesquisa em uma escola pública da região centro-sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

que teve como objetivo investigar quais são os sentidos e significados atribuídos à escola por jovens estudantes do 

Ensino Médio. A metodologia utilizada foi o Diagnóstico Rápido Participativo, tendo como técnica a “Tempestade de 

Ideias” (Brainstorming). Como resultado, as principais questões levantadas pelos estudantes envolveram dimensões 

como sociabilidade, relação professor/aluno, representatividade estudantil e institucional, questões psicológicas, 

infraestrutura e diversidade. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio. Juventudes. Diagnóstico. Sociabilidade. 

 

THE SENSES AND MEANINGS ASSIGNED                                                                 

TO THE SCHOOL FROM THE STUDENTS’ PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

This paper is the result of a research in a south center public school of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, which 

aimed to investigate the senses and meanings assigned to the school by young students in High School. The 

methodology used was Participatory Rapid Diagnosis (DRP, from Portuguese) with the use of Brainstorming technique. 

As a result, the main questions raised by the students involved dimensions like sociability, student-teacher relationship, 

student and institutional representativeness, psychological issues, infrastructure and diversity. 

 

Keywords: High school. Youth. Diagnosis. Sociability. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de investigação sobre a relação entre juventude e escola no 

contexto do ensino público brasileiro. Através da abordagem de elementos presentes nesse espaço 

social, instituído para a socialização dos indivíduos jovens na modernidade, buscaram-se 

referências que consideram diferentes realidades do ensino público no país sob a perspectiva dos 

sujeitos a quem se destina a instituição escolar. Nesse sentido, a investigação é guiada para questões 

subjetivas presentes nesse ambiente social, tendo em vista que ir à escola é uma prática cotidiana 

                                                           
1
 Licenciada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) no Campus 

Coração Eucarístico. E-mail: alicecapanema@gmail.com. 
2
 Licenciado em Ciências Sociais Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) no Campus Coração 

Eucarístico. E-mail: g.adriansf@gmail.com. 
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das juventudes na sociedade moderna, analisam-se os significados atribuídos à escola por esses 

jovens, alunos de escola pública. 

As questões encontradas em referências como Camelo et al. (2013); Dayrell, Leão e Reis 

(2011); Menezes, Nascimento e Santos (2012); Krawczyk (2009) e Navarro (2005) foram diversas, 

precisamente, por se tratar da perspectiva dos jovens alunos sobre a escola, entretanto, regularidades 

também foram identificadas nessas pesquisas. As informações levantadas por esses(as) 

pesquisadores(as), em seus estudos sobre a escola média pública, permitiram a construção de 

categorias de análise e tratamento dos dados levantados, o que facilitou a identificação de 

significativa conformidade de representações sobre a escola por parte dos estudantes dos mais 

diferentes contextos. 

Observaram-se ainda os desafios e facilidades encontrados pelos(as) pesquisadores(as) em 

meio a esse campo, e, levando em consideração a peculiaridade do âmbito escolar e dos sujeitos que 

o constituem, buscou-se nas metodologias participativas ferramenta que proporcionasse o 

envolvimento e a participação dos jovens no estudo. 

Para acessar a subjetividade dos estudantes quanto aos sentidos atribuídos à escola, utilizou-

se do Diagnóstico Rápido Participativo
3
 (DRP) que, segundo Faria e Ferreira Neto (2006), trata-se 

de um modelo de investigação da realidade diferente das técnicas tradicionais quantitativas e 

qualitativas de pesquisa social que é utilizado para levantar e analisar informações, mediar diálogos 

e planejar ou acompanhar ações. Esse modelo de diagnóstico se diferencia dos demais por facilitar o 

diálogo entre os participantes do grupo pesquisado e a equipe de pesquisadores, trabalhar as 

percepções dos membros do grupo, além de permitir o levantamento e análise do conhecimento de 

maneira coletiva. Dessa forma, o DRP pode ser definido como “uma família crescente de enfoques 

e métodos dirigidos a permitir que a população local compartilhe, aumente e analise seus 

conhecimentos sobre a realidade, com o objetivo de planejar ações e atuar nesta realidade” 

(CHAMBRES apud FARIA; FERREIRA NETO, 2006, p. 12). 

A técnica escolhida para a realização do diagnóstico foi a “Tempestade de Ideias” 

(Brainstorming), uma espécie de dinâmica que facilita a participação do público em ações grupais 

(PEREIRA, 2009). Sua aplicação se deu da seguinte forma: os alunos foram organizados em círculo 

e, em seguida, um deles iniciava a dinâmica com a primeira frase ou palavra que viesse à mente 

sobre a temática abordada pelo presente estudo, posteriormente, esse aluno deveria indicar outro 

                                                           
3
 O termo frequentemente utilizado é Diagnóstico Rural Participativo, mas, optamos pela substituição da palavra 

“Rural” por “Rápido”, visto o contexto de sua aplicação, uma escola de contexto urbano e, que “a palavra ‘rural’ da 

sigla DRP é muito mais uma referência a sua origem, pois muitos dos diagramas [...] foram originalmente 

desenvolvidos no âmbito das ciências agrárias” (FARIA; FERREIRA NETO, 2006, p. 11). 
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para dar sequência à dinâmica. Essa ação foi repetida copiosamente, de forma que todos (ou quase 

todos) puderam participar. 

Considerando a educação escolar como fruto da vida nas sociedades modernas, 

historicamente, ela tem assumido diferentes fins, a depender do contexto em que se encontra. 

Segundo Durkheim (1975), a educação é obra de uma estrutura coletiva, das gerações passadas, 

exercida sobre as gerações de indivíduos jovens, como forma de integrá-los ao meio social que 

estão inseridos: 

 

A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se 

encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na 

criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade 

política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine. 

(DURKHEIM, 1975, p.41). 

 

Percebe-se, portanto, que a educação consiste na socialização metódica das novas gerações, 

constituindo seres sociais, transmitindo de uma geração a outra os conhecimentos culturais, 

científicos e racionais que a vida coletiva dispõe. Logo, é por meio da transmissão que se edificam 

indivíduos moralmente preparados, integrados nos sistemas de representações instituídos na 

sociedade do seu tempo. 

O mesmo autor também aborda questões quanto à relação entre instituições de educação e 

Estado, em que para que a primeira cumpra sua função essencialmente social é necessário que a 

segunda, única capaz de não se submeter aos interesses e paixões individuais, intervenha de maneira 

a fiscalizar, supervisionar e orientar os interesses coletivos transmitidos na escola. Confiando assim 

um importante papel ao Estado, de maneira ampla, na constituição dessa instituição social. 

Nesse sentido, analisando a escola pública atual, é possível perceber a agência dessa 

estrutura social, principalmente no domínio da linguagem escrita e dos variados conhecimentos 

historicamente adquiridos, a presença e regulamentação do Estado, entre outros. Entretanto, para 

além da criação e execução de políticas educacionais, um grupo social mais amplo e concreto, tais 

como professores, gestores escolares e movimentos estudantis, tem refletido e executado a educação 

no Brasil, para além da sociedade e Estado. Essas duas instituições sociais são compostas por 

pessoas, atores e agentes na sociedade que lidam diretamente com a educação em seu cotidiano. 

Considerando a situação crítica em que se encontram as instituições escolares no cenário 

brasileiro, no qual a entidade é concebida por muitos jovens de maneira demasiadamente 

ultrapassada e desinteressante, objetiva-se resgatar a agência dos atores sociais na constituição do 

que é a escola/educação escolar e ponderar sobre a posição social de professores, visto que esses 
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são responsáveis pela interlocução entre os conhecimentos e as regras socialmente necessárias aos 

indivíduos jovens. Nessa perspectiva, analisando as relações sociais no campo micro, restam nesse 

espaço social, majoritariamente, os educadores e educandos. 

Buscando maneiras de viabilizar essa interlocução entre professores de gerações passadas e 

os jovens estudantes, ainda em processo de socialização, designou-se como importante ponto de 

partida a escuta dos alunos, o que eles pensam da escola e o que ela significa para eles. 

 

2 PERCEPÇÕES DOS JOVENS SOBRE A ESCOLA 

 

Inicialmente, sobre a percepção dos alunos e significados atribuídos à escola, as pesquisas 

apontam para a dificuldade de se obterem tais relatos. Camelo et al. (2013), por exemplo, 

realizaram as pesquisas através de grupos focais e entrevistas em profundidade. Nos grupos focais, 

relataram dificuldade do moderador em manter o foco da conversa no contexto educacional, já que 

os participantes demonstravam mais motivação em dialogar sobre questões relacionadas ao gosto e 

ao estilo de vida. Por sua vez, as entrevistas em profundidade se demonstraram mais eficazes. 

Outros pesquisadores na área da educação, também em busca da ótica dos jovens alunos 

sobre a escola e os processos educativos desenvolvidos nesse espaço social, conseguiram ser bem-

sucedidos com técnicas mais coletivas, utilizadas com grupos mais expressivos. Na investigação 

apresentada em Dayrell, Leão e Reis (2011), a metodologia de Grupos de Diálogos se mostrou 

bastante efetiva e frutífera. 

Para os autores que encontraram dificuldade em recolher relatos dos alunos sobre o 

cotidiano escolar, a justificativa se encontra na obrigatoriedade do ensino, desmotivando os 

estudantes a dialogarem sobre a instituição fora do horário e do espaço da escola. No entanto, 

Navarro (2005) aponta para uma nova perspectiva nesse contexto: a dificuldade da instituição 

escolar em atuar como um espaço de sociabilidade para os estudantes. 

Ambas as pesquisas identificam que a instituição escolar tem papel significativo como 

espaço de sociabilidade. Segundo Camelo et al. (2013, p. 105): 

 

Independente de qual seja a lógica, a discussão a respeito das relações no ambiente escolar 

tomaram, quase que completamente, as impressões compartilhadas pelos participantes dos 

grupos focais. Isso nos permite entender que – para além de um espaço de desenvolvimento 

e aprendizado – a escola é vista como um espaço de interações, como se o conteúdo letivo 

estivesse sempre mediado pela teia de relações que compõe a escola. (CAMELO et al., 

2013, p.105). 
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A pesquisa “O significado da escola para o jovem estudante do Ensino Médio noturno” 

confirma essa perspectiva: 

 

Mas ao estabelecermos uma relação mais aprofundada com esses atores do ensino médio 

noturno, vemos que os motivos que os levam a estar no espaço escolar é muito mais do que 

a busca pela qualificação para o trabalho ou inserção no ensino superior. A escola também 

é vista como um espaço de sociabilidade – de possibilidades de contatos sociais, de 

divertimento, de descanso e afastamento do trabalho –, valorização social e espaço de 

proteção adulta. (NAVARRO, 2005, p. 63). 

 

A pesquisa de Menezes, Nascimento e Santos (2012) realizada com alunos de classes 

populares numa escola de Recife, também corrobora com essa perspectiva, pois, um dos resultados 

encontrados pelas autoras é que os alunos atribuem grande importância às relações interpessoais 

que a escola proporciona. Os alunos consideram que, mesmo diante de todas as dificuldades, a 

escola ainda proporciona um ambiente de sociabilidade e de promoção de vínculos socioafetivos. 

Eles almejam uma escola que permita criar uma rede de relações e interações entre os alunos e a 

comunidade, pautada no espírito da coletividade. 

De acordo com Dayrell, Leão e Reis (2011), além de se constituir enquanto espaço de 

sociabilidade, são atribuídos à escola outros múltiplos significados, sendo um desses o de propiciar 

experiências capazes de garantir habilidades e conhecimentos gerais que visem preparar os alunos 

para a inserção no mercado de trabalho ou no Ensino Superior, de acordo com seus projetos de vida. 

No entanto, Navarro (2005) aponta que a escola não assume o papel de espaço de 

socialização por não conseguir mediar as experiências prévias e, por vezes, distantes dos alunos, 

perdendo o potencial de orientar o processo de desenvolvimento desses: 

 

Ao operar com uma multiplicidade de registros, muitas vezes contraditórios, faz com que a 

subjetivação seja mais um esforço do sujeito para conviver e combinar diferentes demandas 

do que uma clara ação do mundo institucional adulto, colaborando para o desenvolvimento 

dos educandos. Enfim, a escola não pode mais ser tomada como uma instituição, na medida 

em que, cada vez mais tem dificuldade em administrar as relações entre o interior e o 

exterior, entre o mundo escolar e o mundo juvenil. (NAVARRO, 2005, p. 68). 

 

Esse distanciamento entre a percepção e vivência dos alunos e a ação institucional se 

intensifica a partir de medidas restritivas e métodos de controle geralmente utilizados dentro das 

escolas. Camelo et al. (2013) demonstram que medidas como o fim do intervalo de dez minutos 

entre aulas, carteirinhas de identificação, câmeras nos corredores, portões que barram o acesso a 

alguns dos espaços físicos da instituição, proibição de uso de celulares e muros altos fazem com que 

os estudantes, diversas vezes, compararem as escolas à presídios. 
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Para além de medidas institucionais, a relação entre alunos e professores aparece como uma 

variável importante sobre a percepção dos alunos quanto ao ambiente escolar: 

 

Além de ensinar, a ele caberia o papel de “educar” e de realizar a mediação entre os 

espaços geográficos da sala de aula (frente e fundão). A linguagem de interação 

estabelecida entre professores e alunos é operada, na maioria das escolas, a partir de uma 

lógica de distinção, algo que tende a hierarquizar as relações, reservando ao professor o 

papel de "ator principal". Esse ator tem uma grande importância na percepção dos alunos 

sobre o ambiente escolar. (CAMELO et al., 2013, p. 108). 

 

Desse modo, a postura do docente pode influenciar em diferentes dimensões, sendo, por 

exemplo, um dos motivos de abandono escolar, ou mesmo o inverso, alterando o gosto e empatia 

dos alunos com as matérias lecionadas (CAMELO et al., 2013). Dessa forma, ressalta-se que os 

alunos atribuem à figura do professor pontos negativos ou positivos, a depender da situação, da 

postura do professor em sala de aula, de sua criatividade, pontualidade, compromisso, interesse, 

autoritarismo, entre outros fatores. 

Outra expectativa dos alunos sobre a instituição escolar é a de ser uma ferramenta de 

ascensão quando relacionada à perspectiva de trabalho. Os alunos, apesar de não compreenderem os 

conteúdos ministrados no Ensino Médio como úteis para seu cotidiano, compreendem que o 

diploma é necessário para o ingresso no Ensino Superior, esse sim sendo vinculado à carreira e 

prática cotidiana. Dessa forma, “o ensino médio noturno aparece menos como um mecanismo de 

mobilidade social e mais como um instrumento para chegar a um outro patamar onde se possa 

construir um futuro melhor” (NAVARRO, 2005, p. 63). 

O relatório “O que pensam os jovens de baixa renda sobre a escola” (CAMELO et al., 2013) 

dialoga com a pesquisa de Navarro, apontando que a maior parte dos alunos pesquisados não gosta 

e não vê utilidade em um conjunto significativo das disciplinas lecionadas no Ensino Médio, 

questionando a extensão e complexidade do currículo oferecido, sendo essa questão uma das 

variantes que explicam a evasão escolar. Sobre essa questão, o relatório afirma que: 

 

De alguma forma, o discurso desses jovens parece reconhecer o modelo social em que 

escolas e universidades tornaram-se espaços privilegiados para ascensão econômica. 

Porém, as mesmas narrativas apontam grande insatisfação com a escola, e uma espécie de 

sentimento de inadequação em relação a esse projeto de ascensão social. (CAMELO et al., 

2013, p. 118). 

 

Porém, em contraposição a Navarro, os resultados do relatório apontaram que a necessidade 

de conclusão do Ensino Médio está mais vinculada à ascensão no mercado de trabalho do que à 

inserção no Ensino Superior: 
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Há nesses discursos uma percepção de relação direta entre mercado de trabalho e estudos, e 

uma intenção difusa de frequentar o Ensino Superior em algum momento da vida. Esses 

aspectos são sempre descritos como fundamentais para o êxito profissional e, 

consequentemente, para ascensão social. (CAMELO et al., 2013, p. 118). 

 

Uma perspectiva que atravessa essas concepções é vista em Pelbart (apud MENEZES; 

NASCIMENTO; SANTOS, 2012), na qual a escola possui diferentes significados para os jovens 

mais pobres, ora como lugar de lazer que possibilita a livre realização de atividades distintas, ora 

como possibilidade de ascensão social, ou ainda, para alguns, é vista como um espaço neutro e 

completamente desvinculado da sua realidade. 

Menezes, Nascimento e Santos (2012) constataram certa negatividade dos jovens frente ao 

papel da escola na realização de seus objetivos profissionais. Sua pesquisa aponta que os alunos, de 

fato, veem na escola a possibilidade de concretizar seus projetos de vida. Contudo, a concretização 

de sonhos não foi relatada pelos alunos quando falavam da escola real, mas das escolas que eles 

desejavam. Isso denuncia, de certa maneira, uma situação em que a escola não é vista como capaz 

de atender seus anseios. 

Nessas pesquisas, ao trabalhar com o que os jovens pensam sobre a escola real, as autoras 

perceberam que, entre os jovens pesquisados, há um desejo por um ambiente de respeito mútuo, 

mais organização e disciplinado, de modo que eles solicitam, inclusive, limites para si próprios, 

recorrendo a autoridades externas para a concretização desse ambiente, punindo os 

“indisciplinados”. É, inclusive, demonstrado, a partir dessas pesquisas, que os estudantes não 

percebem que, possivelmente, o problema não resida unicamente na indisciplina, mas na postura da 

escola frente aos sujeitos que a frequentam, isto é, essa os vê de maneira marginalizada e não 

valoriza sua cultura. Nesse sentido, “O que eles deixam de considerar é justamente o fato de que a 

falta de disciplina pode estar ocorrendo justamente porque eles não conseguem aprender.” 

(MENEZES; NASCIMENTO; SANTOS, 2012, p. 294). 

Os estudantes também tacham de maneira bastante negativa a infraestrutura e demandam 

melhores condições físicas para a escola. Reclamam da má ventilação e do tamanho das salas, das 

condições das cadeiras e dos prédios, da qualidade da alimentação escolar, da situação dos 

banheiros, da falta de acesso à sala de informática, exigem mais espaço de lazer e esporte. Outro 

ponto de destaque é que os alunos requerem um ensino que lhes permita competir com os 

estudantes das escolas particulares nos processos seletivos, mas também um ensino que não se 

limite  às  aulas  teóricas e que  desperte os seus  interesses, com  conteúdo  prático e que  mantenha  
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relação com o seu cotidiano, isto é, uma escola mais atraente e significativa, com aulas de dança, 

canto, religiosidades etc., além de desejarem também outras experiências educativas como feiras 

culturais, oficinas e afins. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Do ponto de vista histórico, os métodos conhecidos como DRP datam da década de 80, face 

ao descontentamento com os métodos e técnicas tradicionais de pesquisa e diagnóstico, visto que 

esses se mostraram incapazes de dar respostas rápidas, e, ao mesmo tempo, confiáveis no contexto 

rural, tratando-se de abordagens que exigiam grandes esforços sem o devido retorno. Desse 

descontentamento teve origem o Diagnóstico Rural Rápido (DRR) na década de 70, técnica essa 

que sofreu modificações até a década posterior, quando foram incluídos os termos participação e 

participativo. (GUIMARÃES; LOURENÇO; LOURENÇO, 2007). 

O diferencial dessa metodologia se encontra na consideração dos sujeitos como partes e não 

como objetos, isto é, não apenas como informantes, mas como detentores de saberes, capazes de 

atuar ativa e criticamente nos processos de mudança social. O DRP objetiva, portanto, impulsionar 

a autoanálise e a autodeterminação dos grupos. Desse modo, sua aplicação exige uma completa 

mudança de postura do pesquisador ou técnico que o utiliza. (GUIMARÃES; LOURENÇO; 

LOURENÇO, 2007). 

O DRP está, em grande medida, em consonância com as afirmações de Freire no livro 

“Extensão ou Comunicação”, ao passo que exige do técnico, abertura à escuta ativa, ao diálogo, ao 

estabelecimento de relações horizontais. Exige a capacidade de reconhecer a pluralidade de saberes, 

valores e práticas (FREIRE, 2013). Há a necessidade de superação de um discurso hegemônico 

sobre diversas questões sociais para o emprego de uma interação dialógica, que permita a troca de 

saberes. 

Sobre a técnica utilizada, foi escolhida a “Tempestade de Ideias” (Brainstorming). Essa 

técnica se trata de uma dinâmica que estimula a criatividade do grupo a partir de um processo de 

autonomia e espontaneidade dos participantes (PEREIRA, 2009). Pelo modo como se desenvolve, 

ela permite o surgimento de muitas ideias em um curto período de tempo e tem como objetivo 

identificar problemas, causas e soluções. Uma de suas vantagens é possibilitar o desenvolvimento 

de ideias a partir de outras anteriormente citadas. Sua aplicação é bem simples, pois, basicamente, 

exige que um facilitador exponha seus objetivos e deixe que o grupo expresse suas ideias a respeito. 

Na referida aplicação, adicionamos o elemento da indicação, isto é, após expressar uma ideia, a 
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pessoa deve indicar outra para fazer o mesmo, e, assim por diante. O objetivo foi tornar a técnica 

mais dinâmica e mais participativa. 

A escolha dessa metodologia ocorreu de acordo com necessidade de escutar os estudantes 

em um ambiente que, não raro – como demonstram as pesquisas –, negligencia sua participação. O 

DRP, por definição, exige a participação ativa do grupo em que está sendo desenvolvido. O método 

garante que o grupo no qual está sendo aplicado se entenda como sujeito de sua própria história, e 

não enquanto assujeitado, além de possibilitar o autoconhecimento do grupo e da realidade em que 

estão inseridos. 

Mensurar algo tão amplo como os sentidos e significados atribuídos à escola se mostrou, 

inicialmente, uma tarefa difícil. Analisando as possíveis técnicas a serem aplicadas para essa 

empreitada, optamos pela “Tempestade de Ideias” em função de sua capacidade de contemplar 

ampla gama de ideias, de maneira rápida, dinâmica e participativa. A necessidade de uma técnica 

desse tipo se deu, também, devido à duração da hora/aula, de apenas 50 minutos. 

O momento que antecedeu a aplicação do DRP foi marcado por uma série de dificuldades. A 

primeira delas foi conseguir a liberação de dois horários em uma turma para a realização do 

diagnóstico. Isso porque as turmas possuem apenas uma aula de Sociologia na semana, oito por 

bimestre, o que dificulta a abertura para outras atividades não previstas no cronograma e que fogem 

ao conteúdo programado. Somado a isso, a professora esteve de licença médica por mais de um 

mês, o que culminou no atraso do cronograma, fatores que exigiram um intenso processo de 

negociação das datas. 

A técnica foi empregada em uma turma do primeiro ano, que, no dia, contava com 36 

alunos. Tendo a maioria participado da dinâmica, suas falas eram anotadas na lousa permitindo a 

visualização completa durante todo o processo. Em seguida, os dados foram categorizados a fim de 

facilitar a compreensão e análise do que foi levantado coletivamente. A próxima etapa, já na 

semana seguinte, consistiu na devolutiva das informações, já classificadas, para que os alunos 

comentassem e construíssem seu entendimento sobre as dimensões da escola abordadas no primeiro 

momento. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para darmos início à intervenção, anteriormente à chegada dos alunos em classe, as mesas e 

as cadeiras foram organizadas de modo que eles pudessem se assentar em círculo. Após breve 

apresentação, foi apresentada a proposta e método da dinâmica. Dificuldade similar à de Camelo et 
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al. (2013) foi observada, de modo que se mostrou necessário, em alguns momentos, solicitar a 

atenção dos alunos para que a dinâmica fluísse, visto que, constantemente, apareciam focos de 

conversas que dificultavam a participação dos estudantes. 

Assim como nas demais pesquisas, Camelo et al. (2013), Menezes, Nascimento e Santos 

(2012) e Navarro (2005), o tema da interação e da sociabilidade esteve bastante presente nas falas 

dos estudantes, demonstrando a importância desse elemento na vida escolar dos alunos. Frases e 

palavras que evidenciam essa questão podem ser exemplificadas em: “Truco com os amigos”; 

“Muitos amigos”; “Várias festas”; “Interclasse”; “Campeonato de esportes”; “As pessoas que têm 

na escola”; “Amizades falsas”; e “Colegas indesejáveis”. Essas frases denotam também a 

ambiguidade desse elemento na percepção dos alunos, ao passo que valorizam as interações, mas 

também as veem de maneira crítica. 

Segundo Krawczyk (2009), os alunos do primeiro ano tendem a se sentir orgulhosos por 

superarem a escolaridade dos pais, ao passo que os do segundo ano se sentem menos motivados e 

valorizam mais as interações que o ambiente escolar os possibilita. Contudo, nesse diagnóstico, a 

dimensão da sociabilidade e a desmotivação pelos estudos já se apresenta logo entre os alunos do 

primeiro ano. A dimensão do trabalho não foi algo que esteve presente nas discussões realizadas 

com os alunos, o que pode ser explicado pelo fato dos alunos ainda estarem no primeiro ano, isto é, 

ainda existe um espaço relativamente grande até o terceiro ano, que segundo a autora é onde surgem 

as preocupações quanto ao futuro de maneira mais incisiva. 

Um ponto em consonância com a pesquisa de Camelo et al. (2013) diz respeito à relação 

professor/aluno. Nessa ótica, assim como na referida pesquisa, os estudantes apontaram 

insatisfações para com os professores e a existência de relações conflituosas, como demonstram as 

frases: “alguns professores despreparados” e “alguns professores não escutam os alunos”. Quando 

procuramos entender melhor esse ponto, os alunos afirmaram a existência de uma relação 

excessivamente hierarquizada entre eles e os professores, de modo que alguns os tratam de maneira 

desrespeitosa. Dessa maneira, salienta-se a importância da atuação do professor no estabelecimento 

dessa relação, ao passo que quando o professor é respeitoso e têm os ouvidos abertos para escutar os 

alunos, o relacionamento é outro. Segundo os alunos, isso repercute na forma em que se comportam 

ao longo das aulas de diferentes professores. 

Durante o momento de discussão sobre as frases pronunciadas, os alunos abordaram o tema 

“Coordenação Pedagógica e Direção”, quando foram estimulados a desenvolver o tema. Nesse 

ponto, vale o adendo de que houve, recentemente, uma eleição para direção da escola, havendo uma 
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alteração de profissionais. Destarte, o cargo de direção, que era ocupado pela professora de História, 

passa agora a ser ocupado pelo professor de Filosofia. 

O primeiro questionamento realizado pela equipe versou sobre a nova direção. A resposta 

dos alunos indica que houve uma mudança com relação à forma como são recebidos e tratados pela 

nova direção, visto que agora possuem mais liberdade para conversar e são mais respeitados pelo 

atual diretor. Entretanto, alegaram não ter percebido outras mudanças e que, no geral, as coisas 

seguem da mesma maneira. No que diz respeito à Coordenação Pedagógica, os alunos 

demonstraram um descontentamento geral. Eles alegaram que a Coordenação deveria ser o setor da 

escola responsável por representá-los e por acolher suas demandas e que, no entanto, não executam 

essa função, sendo apenas mais um setor da gestão escolar que constitui o ambiente hierarquizado, 

como colocado pelos alunos. O termo grêmio estudantil não surgiu durante a dinâmica, apesar de 

ter acontecido, no mesmo dia, eleições para essa entidade. 

Surgiram também, entre os alunos, questões relacionadas ao desgaste frente à instituição 

escolar. Frases como “Pressão psicológica”, “Um dos motivos do meu estresse”, “Cansaço” e 

“Lugar cansativo” apareceram durante a dinâmica. Próximo do final, questionamos se havia na sala 

estudantes que também trabalhavam ou exerciam alguma atividade remunerada, e, pelo menos 

cinco alunos se manifestaram. Os relatos foram ambíguos quanto a gostar ou não de trabalhar, mas 

houve consenso quanto ao fato de que o trabalho diminui o ânimo de estudar e o desempenho 

escolar. 

A questão da infraestrutura, mesmo sendo um ponto importante em pesquisas como a de 

Menezes, Nascimento e Santos (2012), surgiu entre os alunos como uma questão periférica. Durante 

a dinâmica, uma única frase tratou especificamente desse assunto. Outras questões que também 

surgiram apenas de maneira breve foram as frases ou palavras relacionadas à diversidade de gênero, 

sexualidade e a alimentação ofertada na escola. 

 

5 DEVOLUTIVA 

 

Após toda aplicação de DRP, faz-se necessário que as informações coletadas sejam 

organizadas, analisadas e levadas de volta ao grupo ou comunidade de onde vieram. Essa devolução 

é de extrema importância para a sustentabilidade de qualquer projeto que venha a se desenvolver a 

partir do diagnóstico realizado, pois, feita também de maneira participativa, a mesma permite 

estreitar vínculos e expandir as possibilidades de diálogo sobre os dados levantados, gerando 

conhecimentos singulares no grupo em questão. 
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A devolução das informações obtidas com a aplicação da “Tempestade de Ideias” foi 

realizada uma semana após a efetuação da técnica. Esse intervalo se justifica na medida em que as 

aulas de Sociologia ocorrem somente uma vez na semana. Os primeiros minutos da aula foram 

destinados ao retorno dos dados coletados, de maneira categorizada e amparados pela bibliografia, 

e, no restante da aula, ocupou-se do debate quanto à participação e à representatividade política no 

ambiente escolar e fora dele. 

A realização dessa discussão foi tida como necessária devido às expressivas colocações dos 

jovens, que ecoaram aos pesquisadores como uma espécie de protesto contra a falta de 

representatividade e insatisfação com o modo como suas demandas relativas aos professores e à 

Coordenação Pedagógica vinham sendo tratadas, bem como devido a algumas confusões no que diz 

respeito aos órgãos de representação estudantil. 

A discussão se encaminhou para a compreensão de que demandas coletivas exigem 

organização em grupos representativos dos alunos, tendo em vista que eles busquem levar suas 

demandas através do diálogo com instituições como a escola. No caso, o grêmio estudantil foi o 

exemplo mais recorrente em sala. Dessa forma, as dificuldades enfrentadas para concretização do 

grêmio – nem todos os alunos possuem interesse em participar; existe pouca informação sobre 

chapas, eleições e das próprias ações do grêmio – foram usadas como exemplos da complexidade de 

se organizar politicamente. 

O debate também perpassou a questão dos representantes de turma, oportunidade em que os 

jovens trouxeram essa pauta, abordando as eleições da sala, na qual o aluno mais votado abdicou de 

ser o representante, condicionando o segundo aluno mais votado a assumir a posição. Como 

consequência, o cargo de vice representante ficou para uma aluna que aceitou assumir as 

responsabilidades, independentemente de ter sido votada pelo quórum de alunos. 

Em momento posterior, já compreendendo as formas de participação dos jovens alunos na 

instituição escolar, através da organização política, o debate tomou proporções estaduais após 

incentivo da docente responsável pela disciplina. Seus apontamentos levantaram a questão da 

“Gestão Democrática”, uma política de gestão da educação básica que possibilita maior 

participação da comunidade escolar (alunos e professores) na administração da escola. A Gestão 

Democrática se tornou uma questão para os professores da educação básica de Minas Gerais, visto a 

possibilidade de encerramento dessa política na gestão do atual governador do estado, Romeu 

Zema, caso fosse aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n. 32, de 17 de maio de 2019, que 

altera o Artigo n. 196 da Constituição do Estado, que dispõe sobre o provimento de cargo 

comissionado de Diretor e da função de Vice-Diretor de escola pública (SANDRO, 2019). Esse 
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momento da discussão proporcionou maior envolvimento dos alunos, com mais pessoas se 

posicionando e debatendo, pensando sobre os prós e contras dessa medida do poder executivo 

estadual. 

Ao final da devolutiva, os alunos se manifestaram sobre o debate. Os retornos partiram de 

grupos específicos, principalmente daqueles que participaram de todo o processo, polarizando-se 

em duas percepções: o grupo que compreendeu a discussão como um importante debate para o 

espaço da sala de aula, e, em oposição, o grupo que denominou a conversa como desnecessária. 

Essas últimas pessoas não chegaram a justificar seu posicionamento, mesmo depois de confrontadas 

sobre a questão. A maior parte da sala permaneceu calada neste momento, não se posicionando em 

nenhum dos dois grupos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vemos assim, como a concepção dos alunos sobre a escola indica certa semelhança no que 

se refere ao entendimento dos jovens sobre o Ensino Médio da rede pública em outras escolas 

brasileiras. Apesar de trazerem certas referências particulares quanto à escola que frequentam, os 

jovens que participaram do DRP também falaram de questões que estão presentes no cotidiano das 

escolas médias em outros lugares do país, o que demonstra certa homogeneidade na educação 

pública brasileira, inclusive no que se apresenta como desafio aos profissionais da educação, atores 

governamentais e políticas públicas, os principais agentes capazes de incidir positivamente na 

escola atual e transformá-la para atender as juventudes do presente. 

Ainda assim, as informações levantadas por meio do DRP e da breve discussão feita com os 

alunos não deixaram de apontar para a participação dos jovens na construção cotidiana da 

instituição escolar. Os alunos guiaram a conversa para questões que remetiam a sua participação e 

questionamento sobre os conflitos e demandas enfrentados por eles na sua rotina estudantil. Nesse 

cenário, eles manifestaram grande insatisfação quanto à ausência de profissionais da educação 

dispostos a ouvi-los e a se comprometer com suas reivindicações, apresentando uma situação que, 

para eles, não se coloca propícia ao diálogo e a comunicação, gerando, inclusive, mais atrito entre 

profissionais da educação e estudantes. 

É importante reforçar as condições em que a aplicação do DRP e sua devolutiva ocorreram. 

Nas possibilidades que dispõe a escola, principalmente quanto às limitações de tempo e espaço que 

dispusemos para a realização dessas atividades. Tais questões fizeram com que a devolutiva aos 

alunos, com o retorno de suas falas sistematizadas, o posterior debate acerca da participação social e 
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política dos estudantes e a breve devolutiva dos alunos quanto à relevância de nossas intervenções 

em sala, ocorressem em um curto período de tempo, apenas 50 minutos. 

Mesmo com esse grande limitador, pudemos receber um retorno dos alunos naquele 

momento em sala de aula e em momentos subsequentes. Alguns alunos se mostraram satisfeitos 

com a abertura desse espaço de interlocução em que, segundo eles, puderam ser ouvidos, discutiram 

sobre instituições, abordaram conteúdos políticos, refletiram sobre o contexto e a realidade da 

escola, e, por fim, o reconhecimento da necessidade de refletir em conjunto essas questões 

relacionadas ao ambiente estudantil. 
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RESUMO 

O Programa de Residência Pedagógica (PRP) teve início através do edital nº 6/2018 da CAPES, com a proposta de 

fortalecer o aperfeiçoamento dos estudantes de Licenciatura, a fim de conduzir experiências teóricas e práticas que 

desenvolvessem capacidades que extrapolassem os limites das IES. As atividades do PRP se deram a partir da inserção 

do residente/estudante de Licenciatura em Filosofia da PUC Minas na “escola campo” com a finalidade de analisar a 

instituição de ensino médio público por meio de um estudo e discussão sobre a Educação e o ensino de Filosofia. O 

campo de pesquisa, intervenção e de desenvolvimento desse grupo da PUC Minas, foi a Escola Estadual Governador 

Milton Campos, em Belo Horizonte/MG. No percurso da intervenção propriamente dita os residentes puderam conhecer 

e analisar a estrutura de funcionamento da escola e suas relações com a comunidade e o meio social, planejar e executar 

aulas com o objetivo de praticar o desenvolvimento de habilidades, escolhendo abordagens metodológicas teórico-

práticas. Ao final do percurso realizado pode-se verificar que entre as contribuições destaca-se a possibilidade de 

experienciar a realidade e as dificuldades que se encontram presentes na práxis docente da disciplina de Filosofia no 

Ensino Médio, como oportunidade do seu o ensino, bem como o filosofar, se dar em uma realidade que pode se 

encontrar ao alcance de todos, de forma crítica, inovadora, cidadã e ética. 
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THE EXPERIENCE OF THE PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM IN 

THE PHILOSOPHY COURSE 

 

ABSTRACT 

The Pedagogical Residency Program (PRP) started through the call no. 6/2018 of CAPES, with the proposal to 

strengthen the improvement of undergraduate students, in order to conduct theoretical and practical experiences that 

develop capabilities that go beyond the limits of the IES. The activities of the PRP took place from the insertion of the 

resident/student of a Degree in Philosophy at PUC Minas in the “school field” with the purpose of analyzing the public 

high school institution through a study and discussion on Education and teaching of Philosophy. The research, 

intervention and development field of this group from PUC Minas, was the Governador Milton Campos State School, in 

Belo Horizonte/MG. In the course of the intervention itself, residents were able to know and analyze the school's 

operating structure and its relations with the community and the social environment, plan and execute classes in order to 

practice skill development, choosing theoretical-practical methodological approaches. At the end of the course, it can be 

seen that among the contributions, the possibility of experiencing the reality and the difficulties that are present in the 

teaching praxis of the discipline of Philosophy in High School stands out, as an opportunity for teaching, as well as the 

philosophize, take place in a reality that can be accessible to all, in a critical, innovative, citizen and ethical way. 

 

Keywords: Pedagogical Residency Program. PUC Minas Philosophy. Experience report. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar o percurso da experiência realizada pelos Residentes 

do Programa Residência Pedagógica (PRP)
9
 do curso de Filosofia durante o segundo semestre de 

2018 e o ano de 2019. O relato do percurso aqui exposto contou, na sua elaboração, com a 

participação de cada um dos Residentes que ficou com a responsabilidade de descrever os vários 

aspectos abordados, de acordo com um roteiro previamente acordado. Assim, tem-se um texto 

tecido a diversas mãos que revela o trabalho desenvolvido por essa equipe de forma reflexiva e 

ética. 

 

2 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, ACERCA DA ORIGEM E DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

 

Desde 2018, o Programa Residência Pedagógica (PRP) vem sendo implementado nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), atendendo diversos bolsistas que recebem um pequeno 

incentivo financeiro (bolsa) para se dedicarem a atividades formativas. 

                                                           
9
 Programa com financiamento de bolsas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). 
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O PRP teve início através do edital nº 6/2018 da CAPES, no dia 1 de março de 2018. A 

proposta do Programa é fortalecer o aperfeiçoamento dos estudantes de Licenciatura, a fim de 

conduzir experiências teóricas e práticas que desenvolvam no estudante capacidades que 

extrapolam os limites das IES.  

Desse modo, segundo as diretrizes do edital: 

 

I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando 

a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando 

coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras 

didáticas e metodologias; (CAPES, 2018, p. 2). 

 

O PRP surge em conturbada conjuntura, marcada por cortes significativos nos programas 

educacionais. Em resposta, são tecidas críticas à pouca oferta de vagas de aperfeiçoamento para a 

docência, bem como um olhar de desconfiança para com a Parceria Público-Privada (PPP) vigente 

desde a fundação do PROUNI e FIES, inaugurados no governo anterior ao de Michel Temer. 

Desse modo, faz-se necessário reconhecer como o governo federal precedente, na ocasião 

Michel Temer, propôs enxugar custos em programas voltados para o desenvolvimento da docência 

e como o então presidente enfrentou mobilizações por parte de diversos setores, inclusive dos 

estudantes e professores participantes do projeto que serviria de base para o PRP, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  

Nesse sentido, segue um fragmento da nota do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES): 

 

O Programa de Residência Pedagógica, ao prever bolsas aos estudantes (ofertadas em 

número reduzido em relação ao conjunto de discentes, 1/5 do total de aluno(a)s de 

Licenciatura), na conjuntura atual de contingenciamento de gastos imposto pela EC 95/16, 

que vem retirando recursos da educação e da saúde para aumentar o superávit primário, 

com reflexos diretos no Programa de Auxílio Estudantil, aparece para a comunidade 

acadêmica como um elemento de complementação da assistência. O PRP, além das 

questões levantadas, (vinculação com a BNCC, número de bolsa, aprofundamento dos 

saberes tácitos) tem também o reforço do repasse do fundo público para as instituições 

privadas, quando inclui entre as IES que podem participar do Programa, as instituições 

privadas-mercantis. (ANDES, 2018). 

 

Tais mobilizações, apesar de não alcançarem o resultado esperado pelos setores 

educacionais politicamente articulados, tais como sindicatos, entidades de base do movimento 

estudantil, estudantes e professores, surtiram algum efeito. O governo Temer não poderia abandonar 

tal dinâmica de programas, tampouco desconsiderar o papel que tais programas possuíam na 
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transferência indireta de recursos públicos para instituições privadas, com isso lança o PRP como 

uma alternativa ao PIBID, acentuando o caráter prático do Programa, numa simbiose entre o 

processo formativo do PIBID com a dinâmica prática do Estágio Supervisionado III. 

Comprometendo-se “em reconhecer a residência pedagógica para efeito de cumprimento do estágio 

curricular supervisionado” (CAPES, 2018, p. 3). Com isso, recebe pesadas críticas. 

Silva e Cruz (2018) salientam, nesse sentido: 

 

[...] além de vincular a formação de professores a uma finalidade estritamente pragmática 

de servir a uma reformulação curricular da Educação Básica, a indução da reformulação do 

estágio também fere a autonomia universitária. Foi essa autonomia, duramente conquistada, 

que permitiu o desenvolvimento das universidades em todas as épocas e, a partir do século 

passado, as erigiu em suporte fundamental de todo o sistema científico e tecnológico. A 

autonomia científica das universidades tem sido a garantia do desenvolvimento da ciência 

básica, sem a qual a pesquisa aplicada não encontra suportes científicos adequados. É 

importante examinar os desdobramentos dessa autonomia. Ela possui implicações diretas 

para a própria organização das universidades, que é baseada na divisão dos campos de 

conhecimento. Por isso, o exercício da autonomia científica implica a autonomia da 

organização interna, que deve ser feita em função do desenvolvimento das disciplinas 

científicas. (SILVA; CRUZ, 2018, p. 240). 

 

O estudante, para ingressar no Programa, deve estar regularmente matriculado em algum 

curso de licenciatura que atenda às seguintes áreas do conhecimento, previstas em edital: 

 

4.2 Poderão integrar os projetos institucionais de residência pedagógica os cursos de 

licenciatura que habilitarem egressos para os seguintes componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Matemática, 

Ciências, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia e Filosofia, e ainda, os 

cursos de Pedagogia, Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Educação do 

Campo. (CAPES, 2018, p. 3). 

 

O Programa visa atender não somente aos estudantes licenciados, como também professores, 

tanto pela necessidade de fortalecimento do diálogo elucidado acima, quanto pela necessidade de 

um acompanhamento dos estudantes de maneira a auxiliar os bolsistas com professores experientes. 

Tais professores são tanto das IES, quanto professores da rede pública de educação. Os professores 

das IES ocupam a função de Docente Orientador e os professores das escolas públicas a função de 

Preceptor.  

Os Docentes Orientadores devem pensar em atividades que interliguem a escola campo ao 

ambiente das IES, coordenando projetos capazes de uma intervenção efetiva nas escolas, bem como 

a documentação exigida e o acúmulo teórico dessas intervenções.   
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Por outro lado, os Preceptores devem acompanhar os estudantes na “escola campo”, 

apresentando o ambiente escolar e aperfeiçoando tais intervenções à dinâmica da realidade das 

escolas públicas, bem como contribuir para o processo de enriquecimento das habilidades 

profissionais dos licenciados e suas sínteses teóricas. 

A partir da análise introdutória apresentada, observa-se a necessidade de mensurar os reais 

impactos que o Programa causou nas IES e escolas públicas às quais esteve vinculado até então. É 

necessário também desenvolver uma análise criteriosa a respeito da contribuição que o PRP tem na 

formação dos estudantes de licenciatura no Brasil. Somente desse modo será possível responder 

questionamentos tão importantes, a fim de solucionar problemas levantados desde a sua recente 

inauguração. 

 

3 METODOLOGIA DO TRABALHO REALIZADO 

 

A inserção dos residentes, a escola forneceu-lhes experiência empírica em docência, dado 

que boa parte deles não tinha familiaridade com o espaço de uma instituição de ensino médio 

público, sala de aula, sala dos professores e outros espaços intramuros da escola nos quais a 

educação se realiza.  

A inserção do residente na “escola campo” possui a finalidade de analisar a instituição de 

ensino médio público através de um estudo e discussão sobre a Educação e o ensino de Filosofia, 

partindo de uma revisão bibliográfica dos livros didáticos e obras especializadas em Educação, 

viabilizando, então, uma possiblidade de construção de uma licenciatura de melhor qualidade. 

Assim, o objetivo do Programa era frequentemente realizado na medida em que os bolsistas tinham 

a oportunidade de aplicar o conhecimento teórico em ações de intervenção pedagógica. 

Como campo de pesquisa, intervenção e de desenvolvimento do grupo de Filosofia da PUC 

Minas, foi selecionada a Escola Estadual Governador Milton Campos, que fica na rua Fernandes 

Tourinho, nº 1020, bairro Lourdes, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. 

O Programa foi estruturado em cinco fases, que foram: 

 

1ª fase - Preparação do aluno para participação no Programa Residência Pedagógica. - 

01/08/2018 a 30/09/2018. 

2ª fase - Orientação conjunta (Professor Coordenador e Preceptor) para a ambientação do 

bolsista na escola e preparação do Plano de Atividades. - 01/10/2018 a 31/01/2019. 
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3ª fase- Imersão do Bolsista Residente na escola, com o desenvolvimento do Plano de 

Atividades. - 01/02/2019 a 30/11/2019. 

4ª fase - Elaboração do Relatório Final - 01/12/2019 a 31/12/2019. 

5ª fase - Realização de Seminários para Avaliação e Socialização das Experiências - 

01/01/2020 a 31/01/2020. 

 

A partir dessas etapas, os residentes puderam receber uma preparação e formação do 

Programa Residência Pedagógica, que ocorreu em conjunto com toda a equipe envolvida no 

Programa Residência Pedagógica (coordenador institucional, coordenadores de área, professores 

preceptores e alunos residentes). Ocorreram também encontros coletivos com a participação de 

todos os envolvidos no Projeto na PUC Minas, nos quais foram apresentadas as linhas gerais do 

“Programa Residência Pedagógicas”, destacando sua articulação com a “Política Nacional de 

Formação de Professores”; as “Diretrizes do Projeto Institucional da PUC Minas”, em articulação 

com as escolas parceiras do Programa, o “BNCC – Base Nacional Curricular Comum”, destacando 

os seus princípios e fundamentos, dentre outros.  Posteriormente a todo esse processo, foram 

realizadas reuniões conjuntas (Professor Coordenador e preceptor) para a ambientação do bolsista 

na escola e preparação do Plano de Atividades. 

Na terceira fase, os coordenadores de área, supervisores e bolsistas residentes produziram 

um diagnóstico da realidade da escola, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano de 

Atividades e as ações de intervenção pedagógica que foram se desenvolvendo ao longo do Projeto, 

nas etapas anteriores.  

Conseguiu-se, assim, conhecer e analisar a estrutura de funcionamento da escola e suas 

relações com a comunidade e o meio social. Foram levantados elementos que possibilitaram a 

caracterização da organização dos tempos e espaços escolares; conhecendo e analisando a proposta 

pedagógica da escola, por meio da análise de seu Projeto Político Pedagógico. Foi também 

elaborado um diagnóstico sobre o processo de ensino-aprendizagem estabelecendo diálogos com os 

docentes da área, com destaque para a formação inicial e continuada, além das suas condições de 

trabalho atuais. 

Além disso, como parte das atividades do PRP, os residentes elaboraram um plano de aula 

com o objetivo de praticar o desenvolvimento de habilidades. Assim, passado o período de 

socialização com a escola e as turmas que acompanhavam durante a segunda etapa do Programa 

com a presença do professor-preceptor, os estagiários escolheram, num quadro de duas abordagens 
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metodológicas, o filósofo (abordagem histórica) ou o tema (abordagem temática) de sua preferência 

para o cumprimento do exercício da docência que viria a seguir. 

Antes de se pontuar os resultados da atividade acima descrita, é preciso esclarecer as 

diferenças entre as correntes didáticas que foram de mencionadas. Segundo Santos e Silva (2018, p. 

179), na abordagem histórica, 

 

[...] os conteúdos são vistos em uma perspectiva temporal ascendente, desde o nascimento 

da Filosofia por volta do século VI a.C. até a modernidade, passando pelas várias correntes 

de pensamento e seus filósofos representantes, obedecendo à divisão clássica de Filosofia 

Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. Nesta abordagem, dá-se ênfase aos textos 

clássicos dos principais filósofos, a comentadores e a manuais. (SANTOS; SILVA, 2018, p. 

179). 

 

Por outro lado, no que diz respeito à abordagem a partir de temas filosóficos, continuam os 

autores, 

 

pode-se afirmar que a abordagem temática busca contribuir para que o ensino de Filosofia 

se torne mais vivo e eficaz, pois encarando a Filosofia como processo, atribui-se ao aluno a 

construção do conhecimento filosófico mediado pelo professor através das várias temáticas 

que vão sendo exploradas. Portanto, a abordagem por temas não pode ser considerada 

apenas uma vertente da abordagem histórica, já que ultrapassa as limitações impostas por 

uma abordagem centrada no repasse histórico de filósofos e/ou sistemas filosóficos no 

Ensino Médio, pois sua especificidade não reside em apresentar historicamente 

determinados filósofos ou determinados problemas, mas através do estudo das temáticas, 

que contemplam também a história destas, realizar a produção de um conhecimento mais 

apurado e relacionado com a vivência do educando. (SANTOS; SILVA, 2018, p. 181). 

 

Cientes, portanto, das particularidades da perspectiva teórica que teria de amparar a escolha 

de cada residente para a exposição de seu conteúdo, os residentes iniciaram a pesquisa e 

desenvolvimento de seu plano de aula. Feito isso, os residentes deveriam, em seguida, simular a 

aula planejada na presença dos colegas, do Professor coordenador e do professor preceptor 

responsável pela disciplina. Com esse exercício, residentes, Professor coordenador e preceptor 

puderam dialogar sobre as dificuldades e êxitos encontrados com as apresentações, de forma a 

contribuir com os ajustes necessários para a aplicação da atividade na escola que abrigava o projeto. 

No mais, não se pode deixar de registrar que foi definido, em conjunto, que a primeira aula 

seria em formato de exposição. Esse método, segundo Ribeiro (2007, p. 190) pode ser definido, 

grosso modo, como "um tempo de ensino ocupado inteiramente ou principalmente pela exposição 

contínua de um conferencista. Os alunos podem ter a oportunidade de perguntar ou de participar 
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numa pequena discussão, mas, em geral, não fazem mais do que ouvir e/ou tirar apontamentos”. E 

completa, delimitando os objetivos principais dessa metodologia: 

 

Transmitir informações, gerar compreensão e estimular o interesse. A ênfase dada a cada 

um destes objetivos está dependente do estilo de ensino do docente e das temáticas a serem 

trabalhadas. Assim, pode-se pensar numa aula expositiva cujo principal objetivo seja o de 

criar interesse e motivação acerca de um tema que será desenvolvido a seguir, ou numa 

exposição onde o mais importante seja desenvolver um conjunto de dados informativos 

necessários à compreensão de determinado assunto. (RIBEIRO, 2007, p. 191). 

 

Para todos os efeitos, foi definido que cada estagiário deveria acrescentar à sua aula, seja no 

mesmo dia da exposição ou em outro a ser combinado com o professor preceptor, outra atividade, 

de método distinto, que pudesse combinar seu conteúdo a diferentes interações e novas 

possibilidades de conhecimento por parte dos alunos. Com isso, inseriram-se à estratégia tradicional 

de aprendizagem – a saber, a exposição – metodologias ativas que pudessem ampliar ou ser mais 

eficazes para as competências desejadas, quer sejam a interpretação, o envolvimento, a 

problematização, o exercício da dúvida e a formulação de respostas e outras tensões que devem ser 

próprias da tarefa filosófica. 

Sobre isso, pode-se apoiar em Moran (2013, p. 1), quando expõe que “as metodologias 

ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências 

socioemocionais e em novas práticas”. Portanto, cada residente se comprometeu, à sua maneira, 

com os artifícios e ferramentas adequados, em instigar os alunos à participação e ao 

desenvolvimento conjunto da matéria em questão, tendo em vista que a aprendizagem, completa 

Moran (2013, p. 1), 

 

[...] é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, quando eles acham 

sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas, 

quando se engajam em projetos em que trazem contribuições, quando há diálogo sobre as 

atividades e a forma de realizá-la. (MORAN, 2013, p. 1). 

 

Para tanto, os residentes desenvolveram suas aulas usando, além da clássica exposição, 

dinâmicas com músicas, leitura de poemas, exibição de imagens gráficas, tais como quadros de arte, 

fotografias e frames de filmes, exercícios com feitura de desenhos, dentre outros, com vistas a 

defender a explicação de seu conteúdo e a relação desse com aspectos intimamente ligados à vida 

cotidiana dos alunos, aproximando as questões filosóficas da vida comum dos discentes e propondo 

que, na companhia do professor preceptor e usando de metodologias que ousassem aguçar a 

criatividade e o interesse dos estudantes, construíssem juntos o aprendizado. 
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4 CONTEÚDO DA DISCIPLINA: FILOSOFIA NA SALA DE AULA, DIFICULDADES E 

DESAFIOS 

 

A Filosofia está presente no ambiente escolar brasileiro, obrigatoriamente, apenas a partir da 

primeira série do Ensino Médio. As aulas são ministradas semanalmente, num período de 50 

minutos. A divisão do conteúdo se dá obedecendo a divisão histórica da Filosofia. Sendo o Ensino 

Médio dividido em três anos, obedece-se à seguinte ordem: no primeiro ano do Ensino Médio, 

trabalham-se os pensadores da Filosofia Antiga; no segundo ano, trabalham-se os pensadores da 

Filosofia Medieval e Moderna; e no terceiro ano, trabalham-se pensadores da Filosofia 

Contemporânea. A Filosofia deve ser apresentada integralmente nos três anos que compõem o 

Ensino Médio, pois, diferentemente das demais disciplinas, que são aprendidas desde os anos 

iniciais, o primeiro contato do aluno com a Filosofia se dá nos anos finais da formação básica. 

No primeiro ano do Ensino Médio, é necessária uma preparação para adentrar o conteúdo 

filosófico propriamente dito, visto que é o primeiro contato do aluno com o pensamento filosófico. 

O primeiro conteúdo trabalhado trata do pensamento pré-socrático, destacando-se em duas áreas 

esse conteúdo: a primeira trata da Polis e Filosofia, da passagem do mito ao logos; e a segunda 

adentra o pensamento dos primeiros filósofos gregos, os pré-socráticos. Num segundo momento, 

trabalha-se o pensamento clássico e helenístico, subdividido em quatro áreas: a primeira trata da 

democracia ateniense, do debate em praça pública, demonstrando o papel central de Sócrates na 

evolução do pensamento filosófico; a segunda aborda a Filosofia de Platão, como pensador de suma 

importância para compreender os pilares da Filosofia Ocidental; na terceira, trabalham-se as 

contribuições de Aristóteles na elaboração das bases do pensamento lógico e científico; e na quarta, 

tem-se a Filosofia helenística e greco-romana. Essas áreas do pensamento filosófico compreendem 

o conteúdo que deve ser ministrado no primeiro ano do Ensino Médio. 

No segundo ano do Ensino Médio, o primeiro conteúdo trabalhado é a Filosofia Patrística e 

Cristã, subdividida em três áreas: a primeira trata da relação entre a Filosofia e o Cristianismo; a 

segunda aborda a Patrística, a matriz platônica de apoio à fé; e a terceira versa sobre a Escolástica, a 

matriz aristotélica até Deus. O segundo conteúdo trabalhado trata da nova ciência e do 

Racionalismo, que também é subdividido em três áreas: primeiro, trabalha-se a revalorização do ser 

humano e da natureza no período moderno; segundo, trabalham-se razão e experiência, as bases da 

ciência moderna; terceiro, trabalha-se a importância da razão para o conhecimento, grande 

racionalismo. O terceiro conteúdo abordado trata do Empirismo e do Iluminismo, subdividido em 
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duas grandes áreas: primeiro, trabalha-se o Empirismo britânico, que crê que o conhecimento parte 

da experiência, explicitando o pensamento dos principais expoentes, tais como Thomas Hobbes, 

John Locke e David Hume; e segundo, trabalha-se o Iluminismo, a razão em busca de liberdade, 

cujos principais pensadores são Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant.  

No terceiro ano do Ensino Médio, o primeiro conteúdo abordado trata do pensamento do 

século XIX, subdivido em quatro áreas: o primeiro tópico abordado trabalha a expansão do 

capitalismo e os novos ideais, dando ênfase no progresso frente à desumanização, Romantismo e o 

Positivismo; o segundo tópico trata do Idealismo absoluto, buscando-se aprofundar o pensamento 

de Friederich Hegel, ressaltando o Idealismo alemão, racionalidade do real, movimento dialético, 

saber absoluto, etc.; já no terceiro tópico, tem-se o Materialismo dialético e histórico, através das 

ideias de Karl Marx, dando ênfase à crítica ao Idealismo hegeliano e o conceito de materialismo 

histórico. E, por fim, no quarto conteúdo, apresenta-se a Filosofia de Friederich Nietzsche, 

ressaltando a escrita aforismática, a influência de Schopenhauer, a genealogia da moral, o apolíneo 

e dionisíaco e o niilismo.  

O segundo conteúdo abordado no terceiro ano do Ensino Médio trata de alguns pensamentos 

do século XX, dividido em cinco áreas: primeiro, trabalha-se a dimensão da era de incertezas que 

marcam o século XX; segundo, estuda-se o Existencialismo, abordando temas como o problema de 

existir, influência da Fenomenologia, com ênfase nos pensadores Sartre e Heidegger; em terceiro, a 

Filosofia analítica, com destaque para as concepções defendidas por Russel e Wittgenstein; o quarto 

destaca a escola de Frankfurt, aprofundando as temáticas da sociedade de massa e razão 

instrumental, indústria cultural, razão dialógica e ação comunicativa, etc.; por último, lecionam-se 

temáticas da Filosofia pós-moderna, dando ênfase na debilitação das esperanças, visão 

fragmentária, utilizando-se de autores como Foucault e Derrida.  

O conteúdo filosófico para o Ensino Médio se circunscreve como múltiplos desafios. O 

primeiro desafio se dá pelo tempo, já que diferentemente das demais disciplinas, tais como 

Matemática e Português, que possuem carga horária semanal ampla, a Filosofia conta com uma aula 

semanal de cinquenta minutos, o que dificulta uma abordagem ampla, com vista ao 

desenvolvimento do filosofar. Devido à restrição de tempo, o conteúdo fica muito prejudicado, pois 

impossibilita um aprofundamento das principais correntes filosóficas, tornando o desenvolvimento 

do pensamento filosófico extremamente difícil. Outro fator de dificuldade se dá pelo fato de que, 

diferentemente das demais disciplinas que estão presentes na educação básica desde os anos 

iniciais, a Filosofia é apresentada integralmente nos anos finais da formação básica, tornando o 
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desenvolvimento do pensamento filosófico mais difícil, visto que nas outras disciplinas o 

aprendizado do conteúdo se dá de forma gradual, ao longo de toda a formação básica, favorecendo, 

assim, um desenvolvimento de habilidade mais amplo, pois se inicia do conhecimento mais básico 

para o mais complexo, e, no caso da Filosofia, pelo fato de o conteúdo ter que ser abordado 

integralmente nos anos finais, há dificuldades numa abordagem do simples ao complexo. 

O material didático utilizado para as aulas de Filosofia na escola é a obra Fundamentos de 

Filosofia, escrito por Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes. O material didático fornece subsídio 

amplo para elaboração de aulas com diferentes ênfases. O livro trata da relação da Filosofia com a 

vida, da importância da dúvida no processo filosófico, da abordagem histórica da Filosofia e possui 

também capítulos com abordagens temáticas. 

Outro desafio presente na parte que trata do conteúdo filosófico se dá pela escolha entre a 

dimensão temática e a dimensão histórica. A abordagem temática, confrontando autores de 

diferentes momentos históricos, que expõem concepções diferentes, cobre um mesmo conceito, é de 

grande valia para uma ampliação do filosofar; contudo, esse tipo de abordagem pode também gerar 

dúvidas, justamente por desconsiderar o contexto no qual aquela concepção se insere. A abordagem 

estritamente histórica é fundamental para a compreensão de um dado filósofo e o contexto no qual 

esse está inserido, contudo, esse modelo de abordagem pode tornar o conhecimento maçante e 

distante da realidade dos educandos. Portanto, cada um dos tipos de abordagem (histórico ou 

temático) possui atributos de extrema relevância para a construção do filosofar e também possui 

suas limitações. Visto isso, é importante destacar que o professor não deve ficar preso em adotar 

apenas uma forma de abordagem do conteúdo. Para proporcionar uma formação plena, é necessário 

intercalar os modelos de abordagem, tendo em vista formas que aproximem o aluno do conteúdo, 

pois é esse conteúdo que vai fazer com que o aluno desenvolva as habilidades para o pensamento 

crítico e filosófico. 

 

5 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA PRÁTICA NA “ESCOLA CAMPO” 

 

As principais dificuldades encontradas na ementa no projeto se referem inicialmente ao 

plano de atividades do residente, no qual há uma carga horária que deve ser necessariamente 

cumprida. Visto que se podem realizar algumas atividades de maneira mais rápida e outras, de 

maneira mais lenta, dependendo do contexto e das circunstâncias, conclui-se que poderia haver 

maior flexibilidade na carga horária.  
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As visitas realizadas à escola podem ser analisadas a partir de dois momentos: observação 

da escola fora da sala de aula e observação da escola dentro da sala de aula, pois essas duas 

localidades necessitam de ser relatadas com suas devidas especificidades. 

O período inicial das visitas à escola aconteceu na segunda fase do projeto, no qual foi 

promovida uma Orientação conjunta (Professor Coordenador e Preceptor) para a ambientação do 

bolsista na escola e preparação do Plano de Atividades. Foi, então, conhecida a localização das 

partes que compõem a escola: biblioteca, pátio, auditório, sala dos professores, etc.; após isso, 

iniciou-se uma observação do ambiente escolar: como os alunos, professores e demais funcionários 

se comportavam, o que colaborou com uma melhor compreensão da dinâmica da “escola campo” e 

tal etapa ocorreu sem maiores dificuldades.  Entretanto, o contato com a sala de aula trouxe uma 

série de questões como, por exemplo, a realidade do perfil de cada turma, impossibilitando a 

utilização de um único método de trabalho, pois cada uma delas se mostrou única.  

Uma segunda questão que se pode apontar diz respeito à aproximação entre o conteúdo da 

disciplina e a realidade do contexto do aluno, ou seja, como mostrar que o tema ali trabalhado faz 

parte diretamente da vida do aluno. 

A terceira questão se articula com a anterior e remete à utilização de um tipo de linguagem 

que seja acessível e clara para os alunos. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a maioria dos 

textos, sobretudo no caso da Filosofia, seja marcada por uma certa complexidade em sua 

estruturação. 

A quarta questão está ligada à carga horária destinada à disciplina de Filosofia. As aulas 

acontecem semanalmente com duração de 50 minutos, impondo restrições à continuidade dos temas 

trabalhados e à possibilidade de articulação entre eles por parte dos alunos. 

A quinta questão encontrada nos remete à infraestrutura da sala de aula e à disponibilidade 

de ferramentas de trabalho, tais como o data show que contribui de forma significativa para o 

enriquecimento da dinâmica das aulas. 

Assim, mesmo com algumas questões e empecilhos citados acima, pode-se concluir que o 

Programa Residência Pedagógica é de suma importância na formação dos alunos dos cursos de 

Licenciatura, pois, a partir das dificuldades mencionadas, os residentes podem se tornar mais 

preparados para a realidade que está por vir: a vida de futuros professores. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após esse percurso realizado, durante esse um ano e meio de trabalhos, pode-se verificar 

que as contribuições desse Programa para os alunos residentes são muitas. A possibilidade de 

experienciar a realidade e as dificuldades que se encontram presentes na prática docente da 

disciplina de Filosofia no Ensino Médio, que, muitas vezes, podem parecer empecilhos, foram, ao 

longo do tempo, transformando-se em desafios a serem enfrentados e na possibilidade do ensino da 

Filosofia, bem como o filosofar, se apresentarem como uma realidade que pode se encontrar ao 

alcance de todos, de forma crítica, inovadora, cidadã e ética. 
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RESUMO 

O Programa Residência Pedagógica tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de 

licenciatura, permitindo a imersão de licenciandos nas escolas a fim de possibilitar, além de outras atividades, a 

regência de sala de aula e intervenção pedagógica.  A partir desse programa, as autoras deste artigo puderam 

experimentar o cotidiano da Escola Estadual Lúcio dos Santos e realizar análises acerca dos espaços escolares. Assim, 

este artigo tem como base a vivência das autoras e suas intervenções na escola. Este trabalho tem como objetivo central 

identificar a percepção ambiental de um grupo diverso de estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio do turno da 

manhã sobre a Escola Estadual Lúcio dos Santos, na qual estudam, aspirando revelar seus sentimentos em relação a ela. 

Têm-se como objetivos específicos descrever a paisagem da escola, de acordo com a percepção dos alunos e identificar 

o sentimento desses com os espaços escolares. Através da apreensão dos conceitos relacionados à Geografia Humanista 

ou Cultural e Geografia da Percepção, utilizando-se dos termos paisagem e lugar, topofilia, topofobia e topocídio, 

aplicou-se a metodologia de percepção ambiental, por meio de mapa mental da Escola, a fim de se realizar uma análise 

da paisagem escolar. Os resultados obtidos foram diversos e vão de encontro com sentimentos de afeto, não afeto e 

indiferença. Elaborou-se, a partir disso, um produto final ao trabalho (mapa síntese). Nesse sentido, o trabalho também 

aponta algumas inferências relacionadas ao método de ensino em suas considerações. 

 

Palavras-chave: Topofilia. Topofobia. Topocídio. Afetividade. 

 

PEDAGOGICAL RESIDENCE IN                                                                                

LÚCIO DOS SANTOS SCHOOL - BH/MG: 

revitalization and environmental perception of school spaces 

 

ABSTRACT 

The Pedagogical Residency Program aims to improve practical training in undergraduate courses allowing the 

immersion of undergraduates in schools in order to enable, in addition to other activities, classroom management and 

pedagogical intervention. From this program, the authors of this article were able to experience the daily life of the State 

School Lúcio dos Santos and perform analyzes about the school spaces. Thus, this article is based on the authors' 

experience and their interventions in school. This paper aims to identify the environmental perception of a diverse 

group of elementary and high school students of the morning shift about the State Scholl Lúcio dos Santos, in which 

they study, aspiring to reveal their feelings about it. Its specific objectives are to describe the school landscape, 

according to the students' perception and to identify their feeling with the school spaces. Through the apprehension of 
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the concepts related to Humanist or Cultural Geography and Geography of Perception, using the terms landscape and 

place, topophilia, topophobia and topocide, the methodology of environmental perception was applied by means of a 

mental map of the School to conduct an analysis of the school landscape. The results obtained were diverse and meet 

feelings of affection, non-affection and indifference. From this, it was elaborated a final product of work (synthesis 

map). In this sense, the work also points out some inferences related to the teaching method in its considerations. 

 

Keywords: Topofilia. Topofobia. Topocidio. Affectivity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Residência Pedagógica, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), é uma ação integradora da Política Nacional de Formação de 

Professores e tem como finalidade o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de 

licenciatura. Dessa forma, o Programa possibilita a imersão do licenciando na escola de educação 

básica a partir da segunda metade de seu curso de graduação. 

Ainda de acordo com a CAPES, a imersão dos licenciandos deve contemplar, além de outras 

atividades, a regência de sala de aula e intervenção pedagógica. Tais atividades devem ser mediadas 

e acompanhadas por um professor da escola da área de ensino do licenciando e também por um 

professor orientador da Instituição de Ensino Superior (IES). 

Os objetivos do Programa Residência Pedagógica, segundo a CAPES (2018) é:  

 

Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura [...]; induzir a reformulação 

da formação prática nos cursos de licenciatura tendo por base a experiência da residência 

pedagógica; fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola [...]; promover 

a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de 

professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). (CAPES, 2018). 

 

Para o funcionamento do Programa, a priori, as universidades são selecionadas por meio de 

um edital a nível nacional e posteriormente a essa seleção, dá-se início às parcerias com as 

Secretarias de Educação Estaduais e Municipais.  Essas parcerias são vinculadas a um regime de 

colaboração, conforme a CAPES (2018):  

 

O regime de colaboração será efetivado por meio da formalização de Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o Governo Federal, por meio da Capes e o os 

estados, por intermédio das secretarias de educação de estado ou órgão equivalente. A 

participação do governo municipal se efetivará por meio de Termo de Adesão ao ACT, 

firmado por suas secretarias de educação. (CAPES, 2018). 
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Através desse Programa, no período de agosto de 2018 a janeiro de 2020, as autoras do 

artigo, graduandas em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, foram 

inseridas no cotidiano da Escola Estadual Lúcio dos Santos (EELS), juntamente com outras seis 

residentes, graduandas em Geografia, por meio de experiências vinculadas à regência de sala, 

intervenções e outras atividades.  

A E.E.L.S está localizada na Rua Padre Eustáquio, nº 16, bairro Carlos Prates, Belo 

Horizonte/MG. Esse bairro que sedia a escola pertence à regional noroeste de Belo Horizonte, 

podendo ser considerado um bairro residencial antigo, e, por esse motivo, verifica-se que a escola 

também possui uma estrutura física muito antiga, com uma arquitetura que remonta o período de 

sua construção. Isso pode ser explicado pela expansão da capital belo-horizontina, ultrapassando os 

limites da Avenida do Contorno. A Escola localiza-se, portanto, em uma região considerada um 

marco do início da ocupação periférica da cidade. “A instituição ocupa um imponente casarão 

erguido no início da rua Padre Eustáquio. Começou a funcionar em 1929 [...].” (JORNAL DO 

PADRE EUSTÁQUIO, 2019). No ano de 2019, a escola completou 90 anos.  

O nome do bairro onde está situada a escola faz referência ao engenheiro Carlos Prates, da 

Prefeitura de Belo Horizonte. “Carlos Prates foi o engenheiro da Prefeitura de Belo Horizonte, 

tendo assinado em 20 de julho de 1896 a planta do loteamento que daria origem ao bairro de mesmo 

nome, localizado na região Noroeste.” (AZUL TELECOM, 2018). As origens do bairro remontam à 

época de criação e expansão da cidade de Belo Horizonte. Segundo Azul Telecom (2018): 

 

Chamava-se no início, Núcleo Colonial Carlos Prates, e localizava-se nos arredores da 

Estrada de Contagem (hoje Rua Padre Eustáquio), estendendo-se de um lado até o Rio 

Arrudas e, de outro, até o Riacho Pastinho (hoje Avenida Pedro II). Os primeiros 

moradores foram imigrantes requisitados para as obras de construção da capital. (AZUL 

TELECOM, 2018). 

 

A EELS presta serviços à educação básica em três turnos de funcionamento, manhã, tarde e 

noite e recebe alunos do entorno da escola, bem como de áreas mais distantes, fato relacionado à 

proximidade aos grandes eixos de circulação como a Avenida Dom Pedro II, Rua Padre Eustáquio e 

a proximidade com a Estação de Metrô Carlos Prates. O período matutino, no qual foram realizadas 

as atividades do Programa, comporta o último ano do Ensino Fundamental (9º ano) e os três anos do 

Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano). 

O espaço físico da escola é caracterizado por salas de aulas, espaços para a gestão, dentre 

outros. Dispõe de sete salas de aulas, sendo cinco utilizadas nas aulas do turno matutino. Essas salas 

destinadas às aulas podem ser consideradas pequenas, entretanto, atendem o público escolar. No 
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que diz respeito ao lócus da administração escolar, a instituição disponibiliza cinco salas, sendo 

elas: sala de direção, sala de vice-direção, secretaria, sala de supervisão e sala de professores. Além 

das salas já citadas, a escola também conta com uma biblioteca, uma sala destinada ao laboratório 

de informática, um refeitório anexado à cozinha, dois banheiros femininos, dois banheiros 

masculinos, uma sala de vídeo, um auditório, além de outros espaços de passagem ou convivência 

em que os alunos normalmente ficam. Além disso, no último semestre de 2019, a escola realizou 

esforços para a construção de uma quadra de esportes, um museu da escola e uma sala de artes. 

Este artigo, portanto, tem como base a vivência das autoras na Escola Estadual Lúcio dos 

Santos no Programa Residência Pedagógica e foi produzido com foco principal na análise da 

percepção ambiental de alunos dos Ensinos Fundamental e Médio do turno matutino da mesma 

escola. Buscou-se, como objetivo central, identificar a percepção ambiental de um grupo diverso de 

estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio do turno da manhã sobre a escola na qual estudam, 

aspirando revelar sentimentos em relação aos espaços escolares. Para alcançar esse objetivo central, 

foi preciso seguir alguns objetivos específicos como: descrever a paisagem da escola, de acordo 

com a percepção dos alunos e identificar o sentimento deles com os espaços escolares. 

Como estratégia metodológica, buscou-se discutir inicialmente com os alunos, os conceitos 

relativos à topofilia, topofobia e topocídio relacionados à “Geografia da Percepção”, além de 

identificar, através da percepção dos alunos, as áreas da escola que pudessem evidenciar tais 

conceitos. À vista disso, para identificar essas áreas, desenvolveu-se uma atividade de mapa mental 

com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio e entrevistas com os 

mesmos estudantes a fim de identificar os sentimentos com o espaço.  

Partindo desse pressuposto, esta pesquisa se faz necessária, pois permite a compreensão do 

que os principais sujeitos da escola, os alunos, percebem e sentem com o espaço escolar. Lugar 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento desses jovens. Além disso, é uma oportunidade 

de dar voz aos alunos no sentido de perceber o que eles sentem e pensam sobre o espaço no qual 

estudam. A seguir, uma discussão com as principais categorias de análises da Geografia norteará a 

pesquisa. 

 

2 A PAISAGEM, O LUGAR E OS SENTIDOS HUMANOS 

 

De modo geral, as contribuições da Geografia para a pesquisa se relacionam como estudo do 

espaço geográfico. Tal ciência permite uma compreensão de mundo nas relações entre fenômenos 

naturais e humanos em nosso planeta, permitindo realizar análises.  
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A Geografia, ao organizar seus estudos, normalmente é dividida em correntes de 

pensamento, e, dentre elas, é possível citar a Geografia Tradicional, Geografia Crítica e a Geografia 

Humanista ou Cultural, a qual contemplará os estudos sobre a percepção ambiental. 

Antes de salientar os estudos referentes à percepção ambiental, no que diz respeito aos 

termos de topofilia, topofobia e topocídio, faz-se necessário evidenciar os conceitos de lugar e 

paisagem que são categorias de análises geográficas imprescindíveis para a assimilação dessas 

ideias. 

A Geografia tem como um dos objetos de estudo a paisagem, interpretando-a como a 

materialização das relações entre o homem e a natureza. A paisagem, enquanto categoria de análise, 

pode ser apreendida a partir dos sentidos, ultrapassando a materialidade. Para Santos (1997), a 

paisagem abarca aquilo que a vista alcança e, também, aquilo que sentimos, como sons, odores, 

movimentos, cores, etc. A paisagem pode ser vislumbrada em diferentes escalas e vai repercutir em 

percepções subjetivas a partir do que chega aos sentidos.  “Se a realidade é apenas uma, cada pessoa 

a vê de forma diferenciada [...]” (SANTOS, 1997, p.62). Essa abordagem integra na paisagem 

características que vão além do visível, mas também do que os nossos sentidos alcançam. Mas 

como sugerido por Santos (1997), “[...] tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos 

superficiais e de fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de 

relações, de formas, funções e sentidos.” (SANTOS, 1997, p.61). 

Outra categoria importante da Geografia é o lugar. Na Geografia Humanística, a definição 

de lugar traz consigo as relações afetivas das pessoas com o meio em que vivem. O lugar vai ser o 

resultado de referências sentimentais usadas para construir aquele espaço. Espaço e lugar são 

categorias que se integram, ou seja, para os humanistas, o lugar provém do espaço, principalmente o 

espaço com as experiências casuais, simples ou fenomenais. Para Tuan (1993), espaço e lugar são 

termos familiares, onde o lugar é visto como segurança e o espaço visto como liberdade. 

É possível afirmar que o lugar, bem como sua paisagem, está diretamente ligado à percepção 

ambiental, que por sua vez estará ligada com o espaço geográfico. Para Oliveira (2012), a percepção 

ambiental seria a visão de mundo que cada sujeito teria com o ambiente no qual estaria inserido, 

seja natural ou artificial. Portanto, trata-se de um sentimento em que o sujeito apreende um lugar, 

uma vivência ou um ambiente em que está inserido, em outras palavras, um sentimento de 

pertencimento ao lugar.  

Para Palma (2005), a percepção evidencia um objeto externo, que é a propriedade dos 

objetos percebidos pelos sentidos. Desse modo, ao compreender a percepção ambiental de um 

sujeito, é factível a identificação de suas interações e suas experiências, que vão refletir no seu 
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modo de vida. Através dessas experiências que cada sujeito traz consigo, tem-se o surgimento da 

topofilia, conceito atribuído por Yi-Fu Tuan. 

Na Geografia, Yi-Fu Tuan pode ser considerado um autor influente no que diz respeito aos 

estudos sobre a percepção ambiental. Desse modo, suas contribuições são extremamente 

importantes a esta pesquisa. De acordo com Tuan (1983 e 2012), a topofilia seria “o elo afetivo 

entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”, ou seja, sua experiência pessoal no espaço vivido. A 

topofilia, nesse sentido, representa sensações e sentimentos que o sujeito desenvolve em relação a 

um lugar podendo ser de rejeição ou de afetividade, relativos ao meio físico ou ao meio social. Por 

essa perspectiva, Tuan reitera que a topofilia pode assumir diferentes características e 

singularidades diante das experiências e sensações vividas pelo indivíduo anteriormente. Desse 

modo, o ambiente forneceria ao sujeito estímulos sensoriais necessários para uma ligação dos seus 

temperamentos individuais com aspectos culturais e históricos que estabeleceram a paisagem de um 

determinado local. 

Para compreender de fato a percepção ambiental, faz-se necessário evidenciar também os 

conceitos de topofobia e topocídio. Para isso, evidencia-se Amorim Filho (1996, p.145) que define 

topofobia como o quadro antagônico à topofilia. Desse modo, em vez de afeição, poderia haver o 

desprezo, o preconceito, a repulsão e a aversão a lugares, por vezes, considerados desagradáveis ou 

feios por despertarem sentimentos desconfortáveis. Quanto à definição do conceito de topocídio 

apresentado pelo geógrafo Porteus, Amorim Filho (1996, p. 142) evidencia que é um constante 

processo de degradação ou aniquilação de paisagens naturais ou construídas, lugares ou de 

monumentos prestigiados. 

As produções cartográficas são comumente utilizadas pela Geografia para representações 

espaciais. As representações mais utilizadas são os mapas que se enquadram nos contextos 

tradicionais da ciência cartográfica, possuindo elementos essenciais como legenda, escala, 

orientação, etc.  

Atualmente, o processo de construção de mapas está muito associado às universidades e ao 

meio acadêmico. Nesse sentido, uma forma de democratizar o ensino/aprendizagem a nível básico 

da educação por meio de representações da paisagem é através dos mapas mentais. Para Santiago 

(2017), os mapas mentais aparecem como uma ferramenta que permite que o sujeito participe 

ativamente em todo o processo de construção cartográfica, desde os espaços reais e visíveis até os 

invisíveis. 

Para Archella, Gratão e Trostdorf (2004, p. 127), o mapa mental é uma imagem espacial que 

indivíduos possuem de lugares que são conhecidos, de forma direta ou indireta. Desse modo, são 
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representações espaciais mentais e podem ser de um espaço vivido ou de acontecimentos sociais. 

Isso posto, constata-se que a proposta de utilização de mapas mentais é mais do que uma simples 

observação porque estimula análises e discussões, como destaca Simielli (1999) apud Santiago 

(2017) abaixo: 

 

Dentre os mecanismos cartográficos, possíveis de utilização em sala de aula como os 

mapas, croquis e maquetes, os mapas mentais merecem destaque, sobretudo, em estudos 

relacionados às séries que propõem as análises mais complexas da cartografia, pois esse 

mecanismo sugere ao estudante que sintetize e correlacione as suas impressões espaciais. 

(SIMIELLI, 1999 apud SANTIAGO, 2017). 

 

Diante do exposto, percebe-se que a discussão teórica realizada acerca da percepção 

ambiental vai de encontro com as categorias de análise geográfica paisagem e lugar, o que faz delas 

contribuições ricas para a análise dos resultados dos mapas mentais desenvolvidos. 

 

3 VIVÊNCIAS E PRÁTICAS NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

No primeiro momento de imersão na instituição, ao vivenciar o cotidiano escolar através das 

regências, projetos de intervenção e demais atividades, as autoras deste artigo, juntamente com as 

demais residentes, experimentaram um aspecto peculiar da paisagem daquele espaço. O prédio da 

escola, o pátio e demais áreas eram amplas, entretanto, dada a não utilização de alguns desses 

espaços pelos alunos, acredita-se que tais lugares não permitiam que esses se sentissem acolhidos. 

Após realizadas as observações do comportamento dos estudantes, durante os intervalos das 

aulas e recreio, foi possível constatar áreas de concentração dos alunos, verificando-se também que 

essas áreas eram sempre as mesmas. Testemunhou-se que, nesses períodos de intervalos das aulas e 

recreio, os alunos ora ficavam debaixo de uma árvore nas proximidades do auditório, ora na escada 

do pátio, ora em frente ao prédio anexo (pavilhão). Tais locais, citados acima, eram os únicos 

espaços em que podiam se sentar.  

No que diz respeito às práticas de atividades físicas, que são mediadas pelo professor de 

Educação Física, dada a ausência de uma quadra de esportes, notou-se que eram realizadas na 

entrada ou nas proximidades da fachada da escola. Nessas áreas, verificou-se que não era possível 

que vários grupos de alunos se reunissem, já que não suportavam um grande número de pessoas. 

Logo, alguns alunos ficavam deslocados e perambulando pelo pátio ou pelas salas de aulas.  

Como se pode observar na figura abaixo, o pátio da instituição não possui assentos para que 

os alunos possam descansar, relaxar ou se divertir. Diante dessa situação, foi pensado e 
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implementado, pelo grupo de residentes, um projeto de revitalização dos espaços escolares 

intitulado “Revitalizar e Conviver no Espaço Escolar”. A partir disso, elencaram-se áreas da escola 

em que poderiam ser criados lugares de convivência para os alunos, além da criação de espaços 

verdes. Para isso, realizou-se a construção de assentos sustentáveis (puffs) a partir de pneus doados 

pela comunidade escolar bem como a produção de jardins verticais e horizontais também utilizando 

os pneus doados. 

Durante seis meses, o grupo planejou como seria o desenvolvimento do projeto (materiais, 

mão de obra, entre outros). Além disso, buscaram-se doações fora do ambiente escolar e na IES, 

como por exemplo, espumas, madeiras, couro de estofados, terra, muda de plantas, entre outros. A 

partir disso, foi possível confeccionar os assentos (puffs) e os jardins verticais e horizontais. 

 

Figura 1 - Espaço interno da escola 

 
Fonte: Mídia - Residência Pedagógica (2019). 

 

Posto tais informações, é possível mencionar como o Programa Residência Pedagógica é 

fundamental na ambientação dos licenciandos nas instituições parceiras, de modo a proporcionar a 

vivência de um cotidiano escolar e realizar intervenções. Verificam-se também as potencialidades 

dessa relação entre escolas e universidades e como essas relações podem proporcionar um ambiente 

mais harmonioso e agradável para alunos, professores e demais funcionários da escola. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa e intervenção, fez-se necessário seguir 

alguns procedimentos metodológicos. Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica de 

conceitos Geográficos que deram suporte ao entendimento da pesquisa. Os conceitos que deram 
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sustentação à pesquisa foram: Paisagem, Lugar, Percepção Ambiental, atrelados à Topofilia, 

Topofobia e Topocídio, com reflexões acerca de autores como Santos e Yi-Fu Tuan. 

A segunda parte metodológica diz respeito à seleção dos alunos para participação das 

atividades propostas pelas autoras. Quanto ao grupo de alunos participantes, tratou-se de um 

público diverso composto por meninos e meninas, de idades entre 14 e 18 anos, matriculados no 9º 

ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Essa atividade envolveu, ao todo, 21 

alunos que foram convidados a participar em suas devidas salas e autorizados pelo professor 

responsável do horário. 

A terceira parte metodológica consistiu na elaboração de mapas mentais referentes aos 

espaços escolares, juntamente com os alunos da escola. Cada aluno elaborou seu próprio mapa 

mental. Realizou-se também um processo de apresentação dos conceitos geográficos fundamentais 

deste estudo aos alunos a fim de se obter uma apreensão das concepções. Os materiais utilizados 

para a produção dos mapas mentais foram: lápis de escrever, borracha e canetinhas nas cores verde, 

vermelho e roxo.  

Durante a elaboração dos mapas mentais, foi pedido aos alunos que citassem todos os 

espaços da escola que viessem à mente e assim foi sendo possível construí-la. Com os mapas 

mentais finalizados e em mãos, foi pedido para que cada aluno marcasse, com canetinha verde, os 

lugares que considerava possuir afetividade ou que considerava se sentir bem; com canetinha 

vermelha, os locais que não se sentiam bem ou que não possuíam afetividade; e por último, com 

canetinha roxa, os lugares que consideram possuir algum tipo de degradação, ou seja, os conceitos 

de Topofilia, Topofobia e Topocídio aplicados. 

Desse modo, o uso do mapa mental possibilita que os sujeitos entendam melhor o que se 

pretende discutir, além de aguçar os seus sentidos, fazendo com que exponha seus sentimentos e 

sensações com o lugar e com a paisagem. Além disso, eles são capazes de identificar os lugares 

comuns entre os alunos. 

Após finalizadas as intervenções nos mapas mentais pelos alunos, direcionou-se a eles as 

seguintes perguntas: 

 

 Qual o sentimento que você tem com os lugares de topofilia? 

 Qual sentimento que você tem com os lugares de topofobia? 

 Qual sentimento que você tem com os lugares de topocídio?  
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Posteriormente a esse momento, as autoras elaboraram um mapa síntese (produto), com o 

cruzamento das informações obtidas pelos alunos, ou seja, dos espaços mencionados por eles como 

lugares afetivos ou não afetivos ou espaços identificados como degradados. O mapa síntese foi 

concebido com auxílio do Software ArcGis, a fim de se identificar os sentimentos dos alunos com 

os espaços da escola. Esse produto será evidenciado na seguinte sessão.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a confecção dos mapas mentais, foi pedido que os alunos citassem os espaços da escola 

que viessem à mente. Em aspectos gerais, os alunos citaram o pavilhão, o prédio, a cantina, a 

escada, a rampa, a árvore, e, além disso, delimitaram os portões principais, bem como a entrada e os 

fundos da escola. Com o mapa mental em mãos, foi pedido que os alunos identificassem os locais 

de topofilia, topofobia e topocídio. Como se pode observar no mapa síntese (figura 2), de modo 

geral, houve diferentes concentrações de áreas de afetividade ou de bons sentimentos, áreas de não 

afetividade ou que desperta sentimentos ruins e áreas consideradas degradadas. 

Percebe-se que as áreas de afetividade ou que despertam bons sentimentos aos alunos (em 

pontos verdes) coincidem majoritariamente com o que foi observado pelas residentes durante a 

vivência no Programa Residência Pedagógica. Verifica-se que a árvore próxima ao auditório, a 

escadaria do pátio e os espaços em frente ao prédio anexo (pavilhão) são locais que foram muito 

assinalados em verde pelos alunos. Outros locais muito assinalados em verde por eles foram a 

entrada e as proximidades da fachada da escola. Acredita-se que esse grande número assinalado 

nessa cor se relaciona com a prática de esportes em tais locais e uma maior possibilidade de 

socialização entre os alunos. 

As concentrações dos pontos assinalados em vermelho coincidiram com os espaços pouco 

frequentados pelos alunos, locais em que não se sentem bem, que não possuem vínculo afetivo ou 

ainda, são indiferentes.  

Por último, mas não menos importante, verifica-se que há uma concentração de pontos 

assinalados em roxo nos espaços ao fundo da escola. Acredita-se que o elevado número de 

indicações nessa cor se justifica pelo estado atual dos espaços. Até o andamento dessa pesquisa, 

observaram-se aglomerações de carteiras velhas, vidros quebrados, buracos no chão e acúmulo de 

folhas de árvores, varridas pelas profissionais de limpeza. 

Diante disso, relacionaram-se as informações já mencionadas, obtidas pelo mapa síntese, 

com as respostas das três perguntas direcionadas aos alunos na seção anterior. 
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Figura 2 - Mapa Mental da Escola Estadual Lúcio dos Santos 

 
Elaboração: GONÇALVES e SANTOS (2019). Fonte: BHMap (2019) e Google Earth (2019). 

 

Após a finalização do mapa mental com as assinalações em verde, vermelho e roxo, as 

autoras direcionaram a cada aluno as três perguntas mencionadas anteriormente.  

Como respostas da primeira pergunta, foram obtidas as seguintes: “sinto liberdade, alegria”, 

“é um local que todos se reúnem”, “me sinto tranquilo”, “é um local de socialização”, “passo a 

maior parte do meu tempo nesses lugares”, “sinto uma coisa muito boa”, “sinto felicidade”, “sinto 

alegria”, “é um lugar bom para pensar”, “é um lugar bom para praticar esportes”, “é fresco”, “é um 

local que dá para sentar e relaxar”, dentre outras respostas. A partir disso, é possível verificar que os 

locais identificados como topofilia nos mapas mentais dos alunos despertam de fato bons 

sentimentos e possibilitam uma relação de afetividade.  

Como respostas da segunda questão, obtiveram-se as seguintes: “é um local bonito, sinto 

uma paz”, “não gosto”, “sinto uma toxicidade”, “não é muito limpo”, “acho chato”, “me sinto 

entediado”, “não vou a esses lugares”, “me sinto triste”, “sou indiferente”, “me sinto péssimo”, 

“tenho sentimentos ruins, pois, já me acidentei nesse lugar (caiu)”, dentre outras respostas. Com 

base nessas informações, é possível afirmar que os locais assinalados como topofobia nos mapas 

mentais ora despertam sentimentos ruins ou negativos, ora despertam sentimentos de indiferença 
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por parte dos alunos. Percebeu-se que, em alguns espaços, existe a presença dos dois sentimentos, 

variando com a subjetividade de cada aluno.  

Quanto às respostas da terceira pergunta, alcançaram-se as seguintes: “não gosto do design”, 

“é tudo fechado, me dá agonia”, “é um local mal iluminado, deserto e feio”, “é a parte feia da 

escola”, “não vejo utilidade para esses espaços”, “não tenho acesso a esses espaços”, “parece um 

local abandonado”, “não vou a esses locais”, “me sinto estranho indo lá”, “não gosto desses locais, 

é ruim”, “é horrível ir lá, tem bichos”. Com base nisso, percebeu-se que os locais marcados como 

topocídio ora despertam sentimentos negativos nos alunos, ora funcionam como lugares que não 

agradam, de modo a não possibilitar a interação deles com o espaço. 

De fato, após a aplicação do mapa mental, com os locais identificados pelos alunos, foi 

possível fazer uma comparação com os espaços que os alunos mais ficavam durante o turno de 

aulas, observados durante o período de execução do programa, principalmente nos intervalos das 

aulas e recreio. Os alunos se sentem bem e se reúnem em grupos sobretudo no entorno da árvore, 

em frente ao pavilhão, nas escadas e pátios. Quanto às marcações como lugar de topofobia no 

prédio da escola, foi relatado pelos alunos que a biblioteca, os corredores e as salas de aula não são 

um lugar de afeto. E de fato, os alunos não ocupam esses espaços. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Residência Pedagógica, através das vivências das autoras e das demais 

residentes, foi capaz de proporcionar uma ambientação no espaço escolar, possibilitando uma visão 

holística de todos os sujeitos, equipamentos e demais espaços.  A inserção no dia a dia da escola 

permitiu vislumbrar as relações e não relações dos alunos com o espaço de modo a propiciar uma 

atenção maior das autoras para essas questões. 

As contribuições teóricas acerca dos conceitos geográficos possibilitaram uma reflexão de 

modo a realizar análises sobre a realidade do espaço vivido e experimentado pelos alunos. A 

paisagem, primeiro elemento apreendido pelos sujeitos, foi fundamental para analisar a visão dos 

alunos quanto ao espaço escolar. Como a paisagem ultrapassa o visível, abarcando também o que os 

sentidos alcançam, após ambientação e convívio com outras pessoas, o sujeito, como proposto por 

Tuan (1993), vai usar como referências seus sentimentos para demarcar aquele espaço. 

Como o lugar e a paisagem estão inteiramente ligados ao espaço geográfico, a percepção 

ambiental que o sujeito tem desse espaço pode influenciar a sua apreensão dos lugares de afetos e 

de preferência para conviver. Sabe-se que o sentimento que o sujeito pode ter com relação ao lugar 
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vai além de sentimentos bons, mas também sentimentos indiferentes, de desinteresse e até mesmo 

de renúncia, medo e desprezo.  

O mapa mental, como ferramenta metodológica principal para se alcançar o objetivo deste 

artigo, foi fundamental para aguçar e diagnosticar os tipos de sentimentos dos alunos com o espaço 

escolar, já que, durante a aplicação dessa metodologia, foi possível perceber a participação dos 

alunos na construção de seu mapa mental a partir dos espaços em que vivem no dia-a-dia, 

principalmente os lugares de afeto, emergindo, também, discussões sobre a paisagem da escola. 

Além disso, após observações dos comportamentos dos estudantes, principalmente durante 

os intervalos das aulas e recreio, o grupo de residentes elaborou e colocou em prática o projeto de 

revitalização dos espaços escolares com o objetivo de proporcionar aos alunos um lugar mais 

atrativo e acolhedor.  

As respostas obtidas por meio da pergunta relacionada aos ambientes identificados como 

topofilia evidenciaram o afeto que os alunos possuem com os lugares mencionados. Entretanto, 

mesmo que seja possível verificar que ocorra uma identificação dos alunos com esses espaços, é 

necessário se atentar para a preservação deles, de modo a garantir a permanência das relações e 

vínculos criados pelo convívio diário dos estudantes nesses espaços. Preservá-los, além de viabilizar 

uma boa socialização entre os alunos nos intervalos das aulas e recreio, permite criar um sentimento 

de pertencimento dos estudantes com relação à instituição. 

As respostas obtidas por meio da pergunta relacionada aos ambientes identificados como 

topofobia revelaram a indiferença, o não afeto e o desprezo dos alunos com os espaços relacionados 

às salas de aulas, biblioteca e corredores próximos às salas de gestão escolar (sala de professores, 

sala de direção e sala de vice-diretoria). Tal revelação possibilita realizar inferências. Acredita-se 

que os métodos tradicionais de ensino que enfileiram carteiras e bombardeiam conceitos aos alunos 

por meio dos livros didáticos nas disciplinas, possibilitam uma não identificação deles com as salas 

de aula. No que diz respeito ao não afeto relacionado à biblioteca da instituição, acredita-se que está 

vinculado ao acervo disponível nela. Os livros dispostos nas prateleiras podem não convir com o 

interesse dos alunos. Quanto aos corredores, acredita-se que, por estarem nas proximidades das 

salas de gestão escolar, seja despertado nos alunos um sentimento de medo ou de indiferença, o que 

ocasiona a não identificação com esses espaços. 

No que diz respeito às respostas obtidas por meio da pergunta relacionada aos ambientes 

identificados como topocídio, foi possível observar, de fato, que tais espaços carecem de uma maior 

atenção da escola. Nesse sentido, sugere-se que se realizem obras de revitalização dessas estruturas 

a fim de proporcionar uma integração dos alunos com todos os espaços da escola. Dado o período 
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de finalização da primeira incursão do Programa Residência Pedagógica na Escola Estadual Lúcio 

dos Santos, não foi passível de se realizarem interferências nesses espaços pelas residentes atuantes 

na escola. Entretanto, sugere-se que, em próximos editais, tais ações se concretizem. 

Diante disso, vale salientar a importância da permanência de programas como a Residência 

Pedagógica na vida dos licenciandos, pois, possibilita um maior contato desses com o ambiente 

escolar, proporcionando o envolvimento em atividades relacionadas à docência, como preparação 

de aulas, regências de aulas, elaboração, aplicação e correção de provas, dentre outras atividades. 

Além disso, pode-se dizer que o programa aguça o olhar dos licenciandos inseridos nas escolas para 

questões voltadas às suas áreas de graduação. Na Geografia, por exemplo, são viabilizadas análises 

sobre o espaço geográfico, de forma a contribuir para uma melhoria do bem estar dos alunos na 

instituição de ensino. Ademais, também é possível afirmar que o programa contribui para os 

estudantes do ensino básico, realizando uma aproximação dos debates praticados na academia 

(universidade). Da mesma forma, é possível dizer que os alunos contribuem para a formação dos 

licenciandos, pois proporcionam a esses a oportunidade de compreender a ciência geográfica, seja 

dentro ou fora do ambiente das salas de aula. 
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RESUMO 

Entre o segundo semestre de 2018 e todo o ano de 2019, estivemos desenvolvendo o Programa Residência Pedagógica 

(instituído pela CAPES). Nele, estudamos a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e sua implementação na área da 

História diante do cenário político e social do nosso presente. A História é uma área que, desde os anos 1980, tem 

qualificado a problematização como princípio formador e metodológico na pesquisa e no ensino, o que nos fez ponderar 

sobre a vocação da área diante dos novos desafios. Neste artigo, pontuamos nossas reflexões e os fundamentos que 

nortearam as ações no Programa e, de modo geral, discutimos e avaliamos nossas intervenções na escola, propondo a 

continuação da História de resistência que saiu vitoriosa na historiografia no século XX para atender a nossa 

responsabilidade social e atuar na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Palavras-chave: Residência Pedagógica. BNCC. História. Responsabilidade Social. 

 

TO BUILD AND ALWAYS THINK: 

Pedagogical Residency Program’s possibilities and challenges                                           

in the field of History 

 

ABSTRACT 

Throughout the second semester of 2018 and the entire year of 2019, we have been developing the Pedagogical 

Residency Program (Instituted by CAPES). In it, we studied the Base Nacional Curricular Comum (BNCC) and its 

implementation in the field of History in the social and political scenario of our present. History is a field that, since the 

1980s, has qualified problematization as a formative and methodological principle in research and education, and we 

pondered about the field’s application before the new challenges. In this article, we punctuate our reflections and the 

foundations that oriented the actions in the program and, generally, discuss and evaluate our work in schools, proposing 

the continuation of the History of resistance that emerged victorious in 20th century historiography to fulfill our social 

responsibility and act in the promotion of a fairer and more equal society. 

 

Keywords: Pedagogical Residency. BNCC. History. Social Responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

Experienciar a sala de aula na atualidade representa conviver com o inesperado. O 

inesperado não é, em si, uma novidade na atividade docente e na formação da profissão no espaço 

escolar. Quando professores e alunos adentram no ambiente das escolas, deparam-se com um 

cotidiano que carrega várias possibilidades. A escola é um espaço de sociabilidade, de 

territorialização, de conflito, registrado no convívio das pessoas que compõem a comunidade 

escolar e na construção das escolas como espaço de formação e de saber que se estabelece nos 

currículos e nas tarefas docentes, nas hierarquias existentes, nas relações de poder estabelecidas. 

A existência de demandas diferentes para os grupos que compõem o universo escolar já 

registra o primeiro desafio a ser vivenciado pelos residentes em formação no projeto Residência 

Pedagógica, o qual assumimos no segundo semestre de 2018. Principalmente porque, após 2015, 

com os cortes e as mudanças nas políticas de educação e as transformações do país, os desafios 

definidos como corriqueiros e já esperados têm se somado a outras formas de insegurança e a novos 

desafios. Por exemplo, vivenciamos, recentemente, uma alteração nas Políticas Públicas na 

Educação, com a aprovação da Reforma do Ensino Médio, da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) para o Ensino Fundamental e a tramitação da Base Nacional Curricular Comum para o 

Ensino Médio, marcada por incógnitas, omissões e inseguranças nas propostas e diretrizes 

educacionais para a área de Ciências Humanas, especialmente. 

As mudanças nas políticas públicas, principalmente a adequação do trabalho docente à      

BNCC e à Reforma do Ensino Médio, impõem necessárias formas de se adaptar às novas realidades 

que se apresentam e as mudanças que envolvem o campo político e social geram ainda mais 

desestabilização para a profissão de professor de História hoje no país. A Escola sem Partido, 

projeto em que há desvalorização das humanidades como campo de saber escolar, perda de espaço 

das disciplinas das Ciências Humanas nos currículos do Ensino Médio (caso da Sociologia e da 

Filosofia), restrição cada vez maior de orçamento para as pesquisas científicas, ataques diretos às 

universidades, aos professores e à própria ciência como instituição, é marca desse processo de 

desequilíbrio vivenciado hoje. 

Diante desse quadro, a área de História no Programa Residência Pedagógica buscou refletir 

sobre as mudanças e construir pontes que pudessem ligar residentes, professores, alunos e políticas 

públicas na atualidade. Sem perder o foco nas mudanças da Base Nacional Curricular Comum, 

buscamos aprofundar na sua compreensão e na criação de propostas de intervenção docente que 
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pudessem promover a aplicação das diretrizes contidas na BNCC, além de responder e contribuir 

com os desafios da área de História na atualidade.  

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM 

CURRÍCULO NACIONAL COMUM PARA A EDUCAÇÃO 

 

A ideia de uma Base Nacional Curricular Comum não é nova e nem sempre teve esse nome 

e esta forma. Antes, conhecida como Currículo Mínimo, designava um programa de conteúdos que 

deveriam ser cumpridos pela Educação Pública. Desde o Império, o Estado promove uma 

organização de princípios para educação primária revelando a vocação da Educação num projeto de 

nação.  

No Império Brasileiro (1822-1889), voltava-se para instrução primária, impunha a educação 

como direito e era ofertada com gratuidade aos cidadãos, apesar de seu acesso restrito. A legislação 

era, portanto, de validade nacional e regulava não só o conteúdo a ser ensinado (Língua Portuguesa, 

Aritmética, Ciências da Natureza, Geografia, História, Legislação do Império e da Doutrina 

Católica)
5
, como também a forma de entrada para professores e alunos, os salários dos professores e 

a formação deles por meio da Criação das Escolas Normais no território.  

A introdução da República como regime de governo manteve a Educação como direito e sua 

relação direta com a cidadania, dentro das concepções de cidadania em transformação nos anos 

republicanos. Em cada fase da República brasileira, a educação se adequava para servir ao projeto 

nacional do período.  

Nos anos 1990, o aspecto nacional retoma com muita força a partir das Políticas Públicas 

para Educação, traduzindo os anseios da democratização que se afirmava no país, na perspectiva de 

inclusão e voltada para a construção de uma gestão também democrática e participativa. Essa 

mudança se revelou na discussão de currículo mínimo e de conteúdo mínimo. No período pós-

ditadura civil militar, o ideal de currículo mínimo estava associado ao viés autoritário e, adequada à 

Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, a educação nacional iria se 

voltar para a incorporação de objetivos e princípios do Estado Democrático Brasileiro e das suas 

noções de cidadania
6
. 

As noções de cidadania que, por décadas, estiveram orientadas com o objetivo de preparar 

as novas gerações para o viver em sociedade ou na sociedade que lhes era imposta passou a ser 
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norteada como pertencimento e participação pela Constituição de 1988. Assim, a Educação também 

precisava ser mais inclusiva e passou a ser ampliada, valorizando a diversidade, a cultura e a 

formação cidadã.  

Essa concepção de romper com as noções que determinavam os conteúdos e os princípios 

democráticos norteadores impactou na Nova Lei de Diretrizes e Bases, que se constitui nas grandes 

orientações de caráter nacional, mediada pelo Conselho Estadual e Municipal de Educação 

(considerando a regionalidade da cultura) para servir de base aos projetos pedagógicos a serem 

adotados nas escolas. 

A Base Nacional Curricular Comum se propõe a implementar as diretrizes que norteiam as 

políticas já existentes como a LDBEN e PCNs. Está ancorada nos objetivos e nos direitos da 

aprendizagem que incluíram a qualificação do professor, a melhoria da carreira docente, da sua 

atratividade como profissão, incluindo a questão salarial e plano de carreira. Com relação aos 

objetivos da aprendizagem, foi marcada pela crítica ao conteudismo, passando a valorizar a 

aprendizagem por habilidades e competências. 

Nesse sentido, a BNCC incorporou novidades como tecnologias e linguagens, preparação 

para o mercado de trabalho, meio ambiente, patrimônio cultural, novas propostas de ensino 

pautadas na interdisciplinaridade e na transversalidade, na busca por diminuir a distância entre as 

demandas da Escola e as demandas dos alunos e responder a uma gestão mais democrática e 

transformadora de um país que se afirmava. 

Para a área de História, a partir dos anos 1980, foram criadas várias propostas (para além 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs) nos Estados e Municípios que incluem algumas 

características gerais arroladas por Bittencourt (2004): 

 

- a alteração nas formulações técnicas dos textos curriculares, que passaram a apresentar 

fundamentações sobre o conhecimento histórico e sobre os demais tópicos da disciplina; 

- a preocupação com a implementação dos currículos, buscando sua legitimidade junto aos 

professores, justificando sua produção e procurando diluir formas de resistência aos 

documentos oficiais; 

- a redefinição do papel do professor, fornecendo-lhe maior autonomia no trabalho 

pedagógico, concepção esta expressa na ausência de um rol de conteúdos estabelecidos de 

forma obrigatória para cada série ou ciclo; 

- a apresentação mais detalhada dos pressupostos teóricos e metodológicos do 

conhecimento histórico; 

- a fundamentação pedagógica baseada no construtivismo, expresso de maneiras diversas, 

mas tendo como princípio que o aluno é sujeito ativo no processo de aprendizagem; 

- a aceitação de que o aluno possui um conhecimento prévio sobre os objetos de estudos 

históricos, obtido pela história de vida e pelos meios de comunicação, o qual deve ser 

integrado ao processo de aprendizagem; 

- a introdução dos estudos históricos a partir das séries iniciais do ensino fundamental. 

(BITTENCOURT, 2004, p. 111-112). 
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Nessa perspectiva, os anos 1980 pautaram inovações no Ensino de História, considerando o 

processo de ensino e aprendizagem com foco no educando e destacando seu protagonismo na 

construção de um saber que inclui o próprio conhecimento histórico em si, seus pressupostos 

teóricos e metodológicos como princípios e se sobrepondo aos demais conteúdos e temas e, por fim, 

constituindo o professor figura central na construção dos currículos da disciplina nas escolas. 

 

3 BNCC NA ÁREA DE HISTÓRIA 

 

A BNCC para o Ensino Fundamental estabelece as competências gerais para as Ciências 

Humanas e para a área específica de História. Entre as competências gerais, está a compreensão a si 

mesmo e ao outro, na percepção de sujeitos com identidades como forma de exercitar a diferença 

em uma sociedade plural e promover os direitos humanos; a análise do mundo social, cultural e 

digital, técnico-científico-informacional, considerando suas variações de significado no tempo e no 

espaço, voltada para a intervenção e posicionamento no mundo; a capacidade de identificar, 

comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade com o exercício da 

curiosidade e a propagação de ideias e ações para a transformação e participação; a interpretação e 

expressão de sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si e aos outros, promovendo o 

acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos; a construção de argumentos, 

formas de negociação e defesa na promoção dos direitos e da consciência socioambiental, 

exercitando a responsabilidade e o protagonismo; a utilização de linguagens científicas e culturais, 

entre outras. 

A BNCC define a especificidade da área, buscando a construção de uma atitude historiadora, 

na valorização da experiência e da postura científica, para compreensão dos acontecimentos 

históricos, das relações de poder, dos processos e mecanismos de transformação e manutenção das 

estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços. 

Busca promover a análise, posicionamento e intervenção no mundo. 

Volta-se para dar conta da historicidade no tempo e no espaço, com a percepção dos 

processos de transformação e manutenção das estruturas (sociais, políticas, econômicas e culturais), 

problematizando os significados das lógicas de organização cronológica. Nessa concepção, o 

conhecimento histórico é tratado como forma de indagar sobre o passado, construir explicações, 

desvendar significados, compor e decompor interpretações. 
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Como competências da área, destacam-se ações de compreender, analisar, problematizar, 

produzir, avaliar e utilizar tecnologias de informação e comunicação (inclusive as digitais), 

argumentar, elaborar questionamentos e propostas, interpretar a partir da perspectiva histórica, dos 

documentos, do diálogo e dos significados históricos, de modo crítico, ético e responsável, com 

respeito, solidariedade, a resolução de conflitos, a cooperação, o respeito e exercitando a empatia e 

o diálogo. 

A BNCC da área inclui temas específicos como o movimento de populações, a diversidade 

dos grupos e comunidades e outros temas obrigatórios pela legislação (História da África e das 

culturas afro-brasileira e indígena). Também define as bases epistemológicas da área: natureza 

compartilhada do sujeito e objeto de conhecimento, conhecimento de tempo histórico, noção de 

documento como suporte da realidade social e utilização das diversas linguagens. 

 Nos conteúdos específicos para as séries finais do fundamental que é possível perceber as 

principais alterações em relação à BNCC anterior. Os tópicos específicos a serem estudados estão 

assim expressos: no 6º ano, estabelece-se a reflexão sobre a História e suas formas de registro, 

incluindo a Antiguidade Clássica, o Medievo e a África; o 7º ano se assenta sobre as conexões entre 

a Europa, a América e a África, debatendo os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais do 

final do século XV ao XVIII; no 8º ano, amplia-se a discussão do século XIX e a conformação 

histórica do mundo contemporâneo, com ênfase no processo brasileiro e seus desdobramentos; e, 

por fim, o 9º ano tem na História Republicana do Brasil até os dias atuais seu pilar, discutindo o 

protagonismo dos grupos e sujeitos históricos, os conflitos mundiais e nacionais e os direitos 

humanos. 

A BNCC, para o ensino fundamental de 2018, diminuiu o foco na História Geral e ampliou a 

ênfase da História do Brasil, valorizando explicitamente o papel das populações e dos povos. Menos 

ênfase, portanto, na construção do mundo ocidental e mais importância à diversidade e à 

brasilidade. Porém, com relação às competências e aos procedimentos, deu continuidade aos 

esforços anteriores de promover uma valorização das linguagens, tecnologias, instrumentalização 

crítica da História, valorizando os registros da memória cronológica, a escolha e seleção de fontes e 

documentos e a preocupação em adotar duas ou mais proposições na análise de um mesmo tema ou 

problema por ângulos diferentes. 

Para o Ensino Médio, a área de História seguiu a Lei 9.394/96, que defendia uma educação 

geral formativa e não propedêutica, tomando como objetivo central o preparo para o exercício da 

cidadania (BITTENCOURT, 2004, p. 117). Com relação à nova BNCC, só recentemente esse foi 

aprovado com modificações profundas para a Educação em geral e para o Ensino de História. A 
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BNCC do Ensino Médio rompeu com as ideias que nortearam a LDB, de interligação das 

disciplinas e saberes, pois, apresenta-se vertical e separado por áreas. Não há, na BNCC do Ensino 

Médio, uma especificidade para a área de História, o documento apresenta a área no cômputo geral 

das Ciências Humanas.  

Essas mudanças foram um duro golpe aos esforços que se somavam há décadas e nos 

desenham um cenário ainda mais desolador se considerado conjuntamente à Reforma do Ensino 

Médio aprovada como Medida Provisória pelo último governo. 

 

4 REFLEXÕES E PRÁTICAS NO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PUC MG 

 

A BNCC para o Ensino Fundamental foi constituído ainda em tempos mais amenos, um 

pouco mais distante da discussão da Escola Sem Partido, ainda que já presente nos plenários e nos 

meios digitais, mas já vivenciando uma luta dura da valorização da profissão docente.  

Tentamos refletir sobre a adequação da BNCC hoje, na realidade das escolas em que 

tivemos nosso campo de experiências, que foram três: Escola Municipal Eleonora Pierucetti, Escola 

Estadual Professor Morais e Escola Estadual Maestro Villa Lobos. 

Consideramos a noção de professor profissional de Altet (2001) como “uma pessoa 

autônoma, dotada de competências específicas e especializadas que repousam sobre uma base de 

conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela Universidade, ou de 

conhecimentos explicitados, oriundos da prática” (ALTET, 2001, p. 25). Diante dessa concepção, 

considerando que é necessário um processo de racionalização dos conhecimentos postos em ação, 

com reflexão, adaptação e atendimento às demandas na prática, coube refletirmos qual o caminho e 

quais os tópicos que seriam as nossas diretrizes no projeto geral no Programa Residência 

Pedagógica em História. 

Inicialmente, como ideia de formação, pensamos em três grandes temas que nos instigavam 

em relação à atuação docente na escola. São eles: as metodologias do trabalho docente e o uso de 

novas tecnologias no ensino de História; a Educação Integral e Integrada; a Educação inclusiva e a 

diversidade étnico cultural. 

Com relação às metodologias do trabalho docente e as novas metodologias, destaca-se que, 

com a introdução de novos objetos de aprendizagem, de teorias e metodologias no ensino, não se 

“permite mais organizar o trabalho em sala de aula em torno de uma sucessão rígida de lições e 

exercícios” (BRANDÃO E LIMA, 2019, p. 6), exigindo dos professores a reinvenção permanente 
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dos arranjos didáticos e das situações de aprendizagem. Diante disso, cabe questionar e repensar 

métodos, teorias, estratégias e os próprios currículos.  

Nas últimas décadas, a discussão sobre o uso de diferentes linguagens e fontes no ensino de 

História tem ganhado espaço como crítica ao uso exclusivo de livros didáticos tradicionais. Foram 

incorporadas como práticas recorrentes o uso de imagens, de obras de ficção, dos artigos de jornais, 

filmes, programas de TV, constituindo uma prática metodológica que amplia o olhar do historiador 

e o processo de transmissão mais interdisciplinar, dinâmico e flexível (FONSECA, 2005). Esse 

processo exige dos professores e pesquisadores aprofundar o conhecimento sobre as diferentes 

linguagens, seus limites e suas possibilidades.  

Com relação à temática sobre a Educação Integral e Integrada, que veio com o Plano 

Nacional de Educação (PNE) com a proposta de implementar a formação em diversas áreas que 

complementam o conhecimento tradicional com a ampliação da jornada escolar, importa a 

construção coletiva realizada pelos atores que compõem o cotidiano da escola.  

Cabia pensar nas propostas da área de História na inserção dessa formação complementar, 

ou seja, para além dos conteúdos formais e refletir sobre o próprio papel da escola na formação para 

a cidadania. Fonseca (2005) questionou sobre qual cidadania (ou cidadanias, no plural) ao criticar o 

ensino de História tradicional, com foco nos vultos e heróis do passado, deixando de fora a maioria 

dos grupos da sociedade numa perspectiva excludente. A questão da cidadania é fundante no ensino 

de História, diz respeito à própria responsabilidade e compromisso que o processo educativo 

constitui em sociedade. É pensar em um cidadão pleno, responsável, tolerante, capaz de pertencer e 

com papel transformador da sociedade que faz parte. 

Sobre o último tema, a Educação inclusiva e a diversidade étnico cultural, há uma relação 

com a ideia de educação integral no tratamento dos temas para além da História europeia e, 

também, importante dizer, o atendimento ao avanço legal que foi a Lei 10.639/03, que alterou os 

artigos 26 e 79 da LDBEN 9.394/96 e tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio.  

Os conceitos de Cultura e Identidade são apresentados como estratégicos no processo de 

recepção da Lei 10.639/03, que, embora distintos, estão intrinsecamente relacionados. Santos 

(2018), na sua pesquisa de doutoramento, destaca que 

 

Positivar a identidade negra a partir do estudo – e valorização – de elementos das culturas 

africanas e afro-brasileiras tem sido, assim, um caminho trilhado por muitos professores, ao 

assumirem o desafio de promover uma educação das consequências negativas para a 

autoestima e rendimento escolar de alunos e alunas negros (as). [...] Tal situação confirma a 

ideia confirma a ideia de que o processo em curso tem sido compreendido para além da 

inclusão de novos conteúdos como componentes curriculares obrigatórios, tratando-se de 
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um projeto político de maior amplitude, no campo das políticas afirmativas. Legitimada no 

plano da ação política voltada à construção de uma sociedade mais igualitária e 

democrática, a abordagem da história da cultura africana e afro-brasileira pelo viés da 

positivação apresenta-se, no entanto, como mais um elemento de complexidade do 

processo. (SANTOS, 2018, p. 217-218). 

 

Indica-se, assim, a importância do trabalho voltado para diversidade em sala de aula, como 

forma de promover uma educação inclusiva na proposta de que todos os setores da sociedade sejam 

contemplados pela História que se apresenta nos currículos e na prática escolar. 

Quanto mais aprofundamos o debate, mais nos aproximamos de duas questões que foram 

colocadas em prática nas formações e nas intervenções nas escolas parceiras do Residência 

Pedagógica/História: a validação de temas e objetivos para criação de metodologias a partir da 

BNCC; a discussão da atualidade da Escola sem Partido e o lugar e a forma (que são caros para a 

BNCC/História) das temáticas relacionadas à diversidade de classe, raça/etnia/cultura e gênero, às 

relações de poder e formas de protagonismo e de participação (inclui-se aí o tratamento do 

“antiesquerdismo”, o conservadorismo de ordem moral e a postura anticiência que tem contaminado 

os espaços sociais e políticos e, consequentemente, os espaços escolares). 

O que vimos é que, nas escolas em que atuamos, as relações que se estabelecem são muito 

diferentes, relacionam-se ao perfil de público que frequenta a escola e, também, à idade dos 

estudantes (a escola municipal atendia ao ensino fundamental e as escolas estaduais atendiam ao 

ensino médio). As formas de intervenção foram, assim, definidas por cada equipe com autonomia e 

buscando adequação a cada público. Todas as escolas discutiram temáticas comuns (racismo, 

preconceito, direitos humanos, cidadania) nos seus projetos, mas as formas foram autônomas e 

forjadas por cada equipe desde o planejamento até a execução. 

Cada escola também definiu, a partir de sua realidade, as metodologias de execução. Em 

algumas escolas, a construção de material didático próprio, para ser compartilhado por celular, foi 

priorizada, envolvendo, principalmente, pesquisa e elaboração do que denominamos de “saber 

histórico escolar”
7
. Em outra escola, optou-se pela criação de formas pautadas nas novas linguagens 

e na interação como forma de construção dos processos de ensino e aprendizagem. Em outra 

experiência, adotaram-se projetos interativos que, em alguns momentos, envolveram os estudantes 

do ensino médio completamente e esses estudantes se tornaram efetivamente protagonistas, 

participando da execução do projeto (realizando entrevistas, organizando o laboratório, assumindo-

                                                           
7
 Saber Histórico Escolar é a releitura, para sala de aula e pelo professor como produtor e pesquisador, dos saberes 

produzidos no extramuros da escola, considerando as vivências, a historicidade e, principalmente, a realidade dos 

professores e da comunidade escolar com foco na aprendizagem. 
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se como monitores em oficinas), o que tornou muito importante o Programa na possibilidade de se 

experimentar e testar formas de alcançar os alunos e sua produção. 

Foram muitos sucessos e, também, muitos desafios. Desafios esses relacionados à forma: a 

avaliação das ações, a gestão do tempo, a conclusão do que foi planejado. Outros relacionados ao 

aspecto humano: superar os limites, enfrentar os medos, relacionar-se com os estudantes e com a 

hierarquia da gestão escolar, trabalhar em equipe. 

Desenvolvendo, assim, competências na ação (e na reflexão da ação) para a formação dos 

profissionais do ensino, gerando possibilidades de aplicação das teorias, fundamentos, pressupostos 

e métodos históricos pelos residentes, como um grande laboratório para a prática docente e, 

também, promovendo nos estudantes do ensino fundamental e médio, a possibilidade de 

experimentar as ideias frescas e criativas, mas principalmente bem fundamentadas e orientadas que 

fizeram do processo de ensino e aprendizagem um repensar e renovar diário. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

José D’Assunção Barros, na sua obra Seis Desafios para a Historiografia do Novo Milênio 

(2019), escolheu seis palavras para refletir sobre a Historiografia Contemporânea: 

Responsabilidade, Criatividade, Interdisciplinaridade, Variedade, Abrangência e Criticidade.  

A Responsabilidade se volta para a promoção de uma História Inclusiva, com 

responsabilidade social no desenvolvimento de uma capacidade crítica que poderá ser utilizada para 

mudar o mundo em que se vive (BARROS, 2019, p. 29-30). 

A Criatividade destaca que História não é apenas “algo que se pesquisa”, mas também, 

“algo que se escreve”, refere-se assim à criatividade na escrita, colocando a História em certo 

sentido também como uma arte. 

A Interdisciplinaridade se traduz como novas interdisciplinaridades, dando continuidade ao 

projeto interdisciplinar da historiografia, vitorioso do século XX e propondo sua ampliação com a 

exploração de novas interdisciplinaridades. 

A Variedade trata dos suportes e remete aos caminhos e possibilidades de reflexão dos 

novos suportes e tecnologias na Era Digital. 

A Abrangência é entendida pelo autor como representativa e inclusiva em todas as 

possibilidades que sejam de interesse da sociedade. 

A Criticidade ou transferência de criticidade destaca o “importantíssimo papel de 

instrumentalizar o cidadão comum com uma maior e cada vez mais necessária capacidade crítica” 
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(BARROS, 2019, p. 90). Os historiadores sempre, ao analisar um texto jornalístico, avaliam o 

vocabulário e sua escolha ao decifrar o conjunto de interesses que o movem, nunca como um texto 

em si mesmo, mas na sua intertextualidade. A criticidade é, assim, “o produto mais refinado da 

História enquanto campo do saber” (BARROS, 2019, p. 96). 

Essas ideias refletem o que propusemos e refletimos na área de História do Programa 

Residência Pedagógica. Colocamo-nos a pensar sobre as teorias e a produção histórica na 

Universidade e no Ensino, principalmente diante dos retrocessos que temos vivenciado.  

Concordamos com Barros que os historiadores são conclamados a resistir e que a 

responsabilidade social deve ser um dos valores dessa resistência. Resistir frente aos retrocessos, 

aos ataques, às ameaças à área e à liberdade de pensamento e expressão. 

A historiografia de resistência encontrou seu espaço no século anterior (frente ao 

totalitarismo que impactou o século XX) e precisa ser lembrada como ação e como transformação: 

 

Para a História e para as ciências humanas de modo geral, pensar num modelo de 

conhecimento no qual se afirma uma pretensa necessidade de neutralidade diante da qual 

deveriam ser punidos os posicionamentos políticos e sociais implícitos na interpretação da 

realidade social trazida pela História e pela Geografia, entre outras ciências humanas 

constitui um retorno a uma fase primária da historiografia. Afinal, se o reconhecimento da 

necessidade de uma sempre incontornável problematização historiográfica havia sido uma 

conquista fundamental para a historiografia do século XX, como retroceder para um ensino 

de História no qual o objetivo único seria apenas o de informar datas e fatos aparentemente 

desligados das possibilidades interpretativas [...] Além de tal concepção ferir o próprio 

progresso historiográfico que sempre tem seguido pela senda de uma ciência interpretativa 

e problematizante, já mais do que secular, está ameaçando a própria permanência da 

disciplina História nos currículos escolares. (BARROS, 2019, p. 26-27). 

 

Nosso trabalho, no ano de 2018 e 2019, foi o de explorar as possibilidades teóricas e 

metodológicas da área de História, de refletir sobre as políticas públicas e as práticas escolares, de 

investir na formação da criticidade dos estudantes das escolas parceiras, fomentando uma 

consciência histórica, para que, independente do conteúdo, estejamos sempre formando cidadãos 

responsáveis, capazes de pensar no mundo em que vivem e desenhar sempre uma sociedade melhor, 

que vislumbra um futuro – que esperamos cada vez mais próximo – marcado pela tolerância, pela 

inclusão, pelo respeito à diversidade, pela justiça e equidade e, principalmente, apto para ampliar 

sempre os conhecimentos do mundo. 
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RESUMO 

Este trabalho é um relato descritivo da experiência vivida no “Projeto Residência Pedagógica” entre fevereiro e 

dezembro de 2019 na Escola Estadual Guilhermino de Oliveira. O projeto se mostra de suma importância para a 

formação dos licenciados em Educação Física, uma vez que a prática do professorando qualifica e proporciona 

maturidade e discernimento profissional para atuar na respectiva área. O estudo pretende discutir os principais fatores 

que causam adoecimento como depressão, cansaço e estresse na vida de professores de Educação Física em escola 

pública. Os resultados mostram que a participação no PRP possibilitou aos graduandos a aquisição de vivências 

práticas, interesses por diferentes atividades como a meditação e o Lian Gong. Assim sendo, o presente trabalho traz a 

proposta de desenvolver caminhos e possibilidades de prevenção das doenças de acordo com a revisão literária sobre o 

quadro de estresse, cansaço e depressão, proporcionando, dessa forma, aprofundamento teórico, conhecimento e 

envolvimento interdisciplinar.  

 

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Professor de Educação Física. Depressão. Narrativas. 

 

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAGE DE RELACIONES DE  

TRABAJO EN ATUACION DOCENTE DE UNA MAESTRA DE 

EDUCACION FÍSICA. 

 

RESÚMEN 

Este trabajo es un relato descriptivo de la experiencia vivida en el “Projeto Residencia Pedagógica” entre los meses de 

febrero y diciembre del año 2019 en la Escuela Estadual Guilhermino de Oliveira. El proyecto se muestra importante 

para la formación de los estudiantes de licenciatura en Educación Física, una vez que la práctica del profesor califica e 

proporciona la madurez y discernimiento profesional para actuar en la respectiva área. El estudio quiere discutir los 

principales factores que provocan  enfermedades como la depresión, el cansancio y el estrés en la vida de los profesores 

de Educación Física de escuelas públicas. Los resultados muestran que la participación en el PRP posibilitó a los 

graduandos la adquisición de vivencias prácticas, intereses por las actividades distintas como la meditación y el Lian 

Gong. Así siendo, el presente trabajo trae la propuesta de desarrollar caminos y posibilidades de prevención a la 

enfermedad según la  revisión literaria sobre el cuadro del estrés, cansancio y depresión,  proporcionando, de esa 

manera, profundización teórica, conocimiento y participación interdisciplinar. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A área da Educação Física tem reservado espaços de exposição de relatos de experiência em 

seus encontros científicos, entendendo que tal modalidade de escrita pode promover e inspirar o 

desenvolvimento do campo, proporcionando a visibilidade de vivências profissionais e/ou discentes, 

realizando, assim, a troca de saberes com outros acadêmicos. 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é, a partir dos relatos de experiências, 

refletir sobre os possíveis fatores que poderão causar diferentes problemas de saúde como a 

depressão, o cansaço e o estresse na vida de professores de Educação Física em escola pública.  

A experiência consiste em três momentos: 1) na Introdução, apresenta-se a importância do 

“Projeto Residência Pedagógica” para a escola/alunos/preceptores e para a formação 

curricular/profissional do graduando. 2) no Desenvolvimento, apresentam-se narrativas 

relacionando a vivência de acompanhar e auxiliar um professor de Educação Física em escola 

pública numa fase de comprometimento da sua saúde; também se faz uma discussão teórica, 

conceituando cansaço, estresse e depressão e 3) nas Considerações Finais, apresentam-se aportes 

literários sobre possíveis caminhos para a diminuição e prevenção da doença.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O “Projeto Residência Pedagógica” é uma iniciativa do Governo Federal e tem como 

objetivo, dentre outros, promover a qualificação da formação de professores por meio da imersão 

dos acadêmicos das licenciaturas no cotidiano escolar, com acompanhamentos pedagógicos 

constantes, tanto pela universidade como pelos preceptores das escolas parceiras. 

Partindo da linha norteadora de ser uma professora em formação de Educação Física, a 

residência se deu no ensino fundamental (alunos de idade entre 11 e 15 anos) durante o ano de 2019 

na Escola Estadual Guilhermino de Oliveira, situada em Contagem-MG. Tal vivência ocasionou 

importantes reflexões acerca do exercício da docência em escola pública, pois, permitiu confrontar 

os conhecimentos teóricos vivenciados na formação e os saberes práticos oriundos do chão da 

escola.   

A valorização do acompanhamento e atenção do preceptor foi imprescindível, quando no 

decorrer da sua rotina, ela se mostrou a disposição de ajudar a preparar aulas e atividades, 

dedicando momentos para viabilizar a experiência do residente enquanto sujeito do fazer e sujeito 

de sua própria prática como verdadeiro professor.  
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Nesse aspecto, o “Projeto Residência Pedagógica” (PRP), pode ser considerado um estágio 

obrigatório bem mais amplo, em que a possibilidade de interação com a realidade escolar 

amadurece e contribui para a solidez de uma identidade profissional como docente.  

 

NARRATIVAS 

 

O PRP aconteceu em três escolas estaduais de Belo Horizonte, durante o segundo semestre 

de 2018, terminando em janeiro de 2020. O relato a seguir ocorreu em uma destas escolas que por 

questões éticas será denominada de Escola Estadual Esperança de Vida. Tal projeto foi idealizado 

para compor três personagens: o coordenador da área (professor universitário da PUC Minas com 

experiência escolar), o preceptor (professor/a da instituição parceira) e os residentes 

(universitários em situação de estágio curricular em Educação Física da PUC Minas). Além dos 

encontros na escola, o projeto previa também encontros quinzenais com o coordenador de área.   No 

decorrer destas reuniões, foram trabalhados diferentes textos, reflexões, palestras, visitas culturais, 

rodas de conversa, promovendo, assim, a estrutura do conhecimento crítico a respeito do ser 

professor e as possíveis adversidades encontradas no dia a dia escolar.  

Para alguns dos residentes, o primeiro contato com escola foi em fevereiro de 2019, para 

reunião com a diretoria, juntamente com os demais residentes e a preceptora. Dali por diante, fomos 

apresentados às turmas do 6° ao 8° ano, previamente preparados com plano de ensino, aulas e 

atividades em mãos, etc. Durante as primeiras aulas, foram realizadas dinâmicas de socialização 

dentro de sala com o intuito de aproximação com as respectivas turmas e também entre a preceptora 

e os residentes da Educação Física. 

O primeiro semestre foi um momento de empolgação, já que a escola era novidade, a 

diretoria nos acolheu bem e foi prestativa durante toda a nossa residência. A possibilidade em 

auxiliar e ministrar aulas no ensino fundamental foi desafiadora para alguns residentes, surgindo, 

assim, inúmeras perguntas referentes às turmas, a interdisciplinaridade, parcerias entre os demais 

professores, etc. As inquietações por parte dos residentes e também da preceptora transmitiam luz e 

esperança para o trabalho a desenvolver.  

Com o professor orientador do projeto, realizamos leituras norteadoras e reflexivas que 

contribuíram para o nosso trabalho, em que pudemos citar um dos autores que menciona esse 

momento de aprendizado e trocas de conhecimento. Larrosa Bondía (2002) em seu texto, afirma 

que “o saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana”. Nesse aspecto, 

percebeu-se o quão importante foi nosso envolvimento diante das reuniões com o orientador do 
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PRP, proporcionando, dentro da escola, um olhar transformador, desde o preparar aulas com 

flexibilidade e abertura às sugestões dos próprios alunos. 

Nessa etapa inicial, o grupo de residentes propôs realizar um diagnóstico referente ao perfil 

sociocultural da escola e dos alunos. Tal procedimento nasceu das discussões teóricas anteriores a 

entrada na escola. Ele tinha como objetivo principal subsidiar os planejamentos pedagógicos, bem 

como promover uma aproximação afetiva com os escolares. As aulas consistiram em 50 min no 

turno da tarde, começando a primeira aula às 13h e terminando às 17h20min.  

Foi observado que a escola possui diferentes recursos e materiais para as práticas 

pedagógicas da Educação Física. A própria preceptora relatou sobre participação em diferentes 

eventos e treinamentos como formação continuada, tendo sido premiada com diversos materiais e 

recursos para as aulas de Educação Física. Observa-se que a preceptora se apresentou inovadora, 

mente aberta e cheia de iniciativas, o que foi possível considerar como uma importante situação 

para os alunos, contribuindo para a construção de pessoas críticas, reconhecedoras de sua própria 

dignidade. 

Contudo, apesar de a Educação Física estar descrita na Lei de Diretrizes e Bases/96 da 

educação brasileira como área de conhecimento obrigatório na educação básica, é notável que nem 

sempre a disciplina é valorizada na maioria das instituições escolares. E essa desvalorização não foi 

diferente na escola estadual Esperança de Vida, pois, presenciamos algumas situações que refletem 

essa desvalorização. Por exemplo, quando a direção comunicou a professora de E.F que um grupo 

de alunos não iria fazer a aula dela, pois, não se comportaram bem na aula de Matemática. 

Observou-se também os poucos números de livros referente á disciplina em questão. Até o final do 

ano 2019, havia mais ou menos oito livros referentes à área da Educação Física. Isso reflete o 

pouquíssimo investimento da escola/atores para incrementar o nível de conhecimento dos alunos 

sobre à cultura corporal do movimento. 

Lemos et al. (2017, p. 1), descreve inúmeras pesquisas que relatam que “a disciplina é 

desconsiderada chegando mesmo até ser excluída de projetos pedagógicos em algumas 

instituições”. Esse panorama de discriminação da disciplina da Educação Física escolar pode muitas 

vezes impactar no cansaço e no estresse na vida de muitos professores da área, uma vez que, o 

trabalho exaustivo para promoção da qualidade das aulas na maioria das vezes não se quer 

reconhecida. Nem mesmo por aqueles que participam ativamente do processo. 

A discussão de tal temática se torna então, algo fundamental, pois, tem afetado 

negativamente a saúde de docentes sérios e compromissados com a qualidade da Educação de seus 

discentes.  Eis aí a importância da articulação entre a teoria e a prática do professor para entender os 
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rumos da sua disciplina no dia a dia de uma determinada escola. A formação continuada de 

professores, por sua vez, pode contribuir e ser recurso para novos conhecimentos e inovação numa 

perspectiva de aulas criativas que possam ser construtivas tanto para a escola e alunos quanto para 

os próprios professores. Todavia, todo esse esforço precisa ser reconhecido pela direção escolar e 

principalmente pelos atores do processo. 

 

DISCUSSÃO 

 

Bondía (2002, p.21) menciona que “tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos 

diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos”. A partir desse 

discurso, uma análise que surge é pensar na filosofia oculta ou subliminar de uma instituição tem 

força na palavra, na fala, ela transmite uma linguagem. É desafiador entrar na filosofia de uma 

escola, saber como que a escola se coloca diante dos alunos, professores e demais pessoas que 

fazem parte daquele ambiente.  

Segundo o autor, a formação de pensamento acontece devido às vivências, o que, por sua 

vez, produz diferentes significados. Verifica-se que a maioria das pessoas que trabalha na escola 

não está preparada para discutir o assunto cansaço profissional, estresse e depressão. Ficou 

evidente, na fala de alguns profissionais da instituição, que esse assunto é “bobagem”, “não tem que 

se preocupar com isso não”. Nesse panorama, os relacionamentos entre alguns professores 

interdisciplinares muda bastante no que tange às críticas, comentários soltos, etc. 

Ao se deparar com a realidade do afastamento da preceptora por motivo de saúde, percebeu-

se um sentimento de frustração em um número significativo de alunos, alguns professores e 

principalmente nos residentes. No decorrer do ano de 2019, foi possível acompanhar diferentes e 

variadas licenças médicas, apresentando diagnóstico de estresse, ansiedade, síndrome do pânico e 

depressão. Tem-se a clara percepção de que para além das questões pessoais e biológicas da 

preceptora, foi notória a contribuição do contexto escolar para o agravamento de estado de saúde da 

docente. Principalmente, quando todo o seu esforço pedagógico não gerava retornos por parte 

destes atores escolares. Ao contrário, a docente  sempre era surpreendida com ações mais 

desesperadoras, como por exemplo quando o diretor solicitou que ela tomasse conta de duas turmas, 

pois um professor de outra área havia faltado.    

Nesse aspecto, verificam-se diferentes tipos de estresse, um deles é a Síndrome do 

esgotamento profissional, que significa “fenômeno psicossocial, um tipo de estresse de caráter 

persistente vinculado a situações de trabalho resultante da constante e repetitiva pressão emocional 



79 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

associado a intenso envolvimento com pessoas” (Carlotto, 2001, s./p.). Podemos analisar 

determinadas rotinas da maioria dos professores como indivíduos expostos a esse tipo de estresse e 

junto a eles, muitos outros profissionais como enfermeiros, assistentes sociais e profissionais de 

outras áreas que estão diretamente atendendo pais, alunos, famílias, etc. Esses indivíduos podem ser 

considerados integrantes da escola, uma vez que a família faz parte do corpo escolar. 

 Na vivência com a preceptora, percebeu-se um descrédito por parte de alguns familiares e 

colegas de trabalho quanto ao papel profissional dela. Por incrível que pareça, os atores escolares 

em seu entorno não se deram conta de que o seu adoecimento não foi por uma culpa dela, 

preceptora, e sim por um contexto profissional árido, com poucas perspectivas de melhoras. Todos 

os comentários a respeito de seu afastamento e posterior internamento em um hospital psiquiátrico 

permeavam-se de julgamentos morais, o que promoviam a sua culpabilização pela situação. 

Acredita-se que essa situação agravou ainda mais sua condição de trabalho. Essa vivência foi algo 

que me tocou e me transformou de forma contundente, caracterizando o que  Bondia (2002) 

denomina de uma verdadeira “experiencia”, pois, para o autor “experiencia” não é algo que passa, 

que acontece no seu cotidiano. E sim aquilo que nos toca e nos transforma. Infelizmente, não foi 

uma experiencia muito agradável, mas de grande aprendizado. 

 Uma pesquisa veio à tona sobre o estresse ocupacional que, segundo Reis, et al. (2006, p. 

3),  pode ser constatado entre os docentes pelos seus problemas de saúde e pela redução na 

frequência ao trabalho. Carpel (1987), citado por Reis, et al. (2006, p. 3) comenta que os fatores 

psicológicos ligados ao estresse docente podem se apresentar na forma de ansiedade, depressão, 

irritabilidade, hostilidade e exaustão emocional. 

Em relação à saúde dos trabalhadores, pesquisas fornecidas pelo Instituto de Previdência 

Social do município de Feira de Santana-BA mencionam que, no mês de setembro de 2016, foram 

afastados 180 servidores públicos, dos quais 50 são professores, sendo em sua maioria por 

problemas nas cordas vocais, dores na coluna e depressão.  

 A depressão reflete-se em diferentes quadros, como  perda de interesse, ausência de prazer, 

distúrbios de sono, baixa autoestima, etc. Não se encontra na literatura uma pesquisa exata para a 

definição e tratamento, deixando assim descobertas a serem exploradas nesse âmbito da saúde 

psíquica e emocional. 

Em prol da prevenção dessa problemática, a própria preceptora procurou ajuda, o que a 

motivou a elaborar um projeto referente ao “Sim à Vida – Setembro Amarelo”, realizado na escola 

ainda quando ela enfrentava os primeiros sintomas do esgotamento profissional. Nessa iniciativa, 

observou-se que um número significativo de alunos sofria também de estresse, cansaço e depressão. 
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Durante a campanha, uma das palestrantes, professora /escritora aposentada, trouxe para a escola 

uma proposta de meditação. Ela indicou outras atividades também, como o Lian Gong, com o 

intuito de que os alunos e a preceptora aderissem à atividade como caminho de cura e minimização 

da doença. A meditação foi realizada pela maior parte dos alunos. 

Na palestra, a respeito do “Sim à Vida”, surgiram sinais e possibilidades de novas atitudes 

por parte da escola em geral. Verifica-se que uma das experiências que vem dando muito certo para 

a problemática da depressão, violência, etc. em escolas de grandes capitais brasileiras é a presença 

de psicólogas, especificamente para escutar e realizar possíveis encaminhamentos no caso de alunos 

ou pessoas que necessitam de ajuda profissional.  

Diante do que se observou, destacam-se importantes atitudes para a prevenção desses fatores 

como explicou e propôs a palestrante do Setembro Amarelo, tais como a meditação, o Lian Gong, a 

adesão aos exercícios físicos, espaços de lazer e coisas do gênero. 

Com base no texto de Bondía (2002), observa-se que é importante saber com 

qual  profundidade e qual sentido essa realidade está marcando a vida de cada pessoa/professor. O 

professor de Educação Física ou outras áreas afins necessita de bastante paciência, conhecimento 

próprio, para que assim consiga lidar com as adversidades que aparecem no dia a dia da escola. 

O autor critica ainda o excesso de trabalho que não permite a experiência. Na maioria das 

vezes, o programa escolar se faz repetidor, tradicional, em que não se encontra um objetivo claro, 

ao contrário, veem-se ordens de cima para baixo, eliminando assim o diálogo, a comunicação. Ao 

se tratar de lecionar como professor de Educação Física, essa crítica leva a refletir sobre os sistemas 

educacionais, a negligência dos fatores de risco à saúde no trabalho docente e o próprio 

conhecimento a respeito das condições de saúde por parte da maioria das vítimas. A maioria das 

escolas não oferece suporte, apoio, recursos para um trabalho educacional transformador. Mas as 

cobranças por melhorias educacionais são frequentes e cada vez mais necessárias, todavia, sem os 

devidos investimentos na carreira docente, nas condições de trabalho e principalmente nas relações 

sociais travadas no interior do universo escolar. 

Percebe-se um descompasso entre o que se aprende na faculdade e o que a realidade escolar 

oferece aos professores e alunos.  Esses relatos são frutos de inquietações oriundas das vivências no 

Projeto Residência Pedagógica, que levaram a observar, estudar e aprofundar sobre como têm sido 

as aulas de Educação Física,  como tal área é tratada no interior de uma escola pública de Belo 

Horizonte e seus impactos na saúde do trabalhador docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As vivências na Escola Estadual Esperança de Vida, durante o ano de 2019, permitiram 

experimentar diferentes situações referentes à educação, saúde, violência, etc. As temáticas aqui 

discutidas proporcionaram momentos de muito aprendizado oriundos da possibilidade de refletir, 

analisar, pesquisar e debater tais situações.   

Participar e acompanhar atividades escolares, avaliar planos de ensino trouxeram a 

possibilidade de ampliar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo desses anos de 

graduação. Mas tão importante quanto os aprendizados para uma boa prática docente, foram os 

aprendizados sobre os gatilhos de um adoecimento docente em virtude de um clima hostil, 

conturbado, frenético e pouco realizador. Esperamos que tais relatos possam auxiliar outros 

professores de Educação Física a repensar sobre a sua rotina, suas motivações e seu interesse em 

permanecer apostando na área. 

A experiência de participação no Residência Pedagógica contribuiu para despertar também 

nos residentes e alunos interesse por novas atividades como a meditação e o Lian Gong. Nessa 

mesma linha de pensamento, podemos analisar o modo como cada professor adere às propostas de 

cuidado com a saúde. 

Conclui-se que são inúmeros os fatores que causam o cansaço, estresse e a depressão para a 

doença pesquisada. São necessários estudos e pesquisas, sobretudo considerando a individualidade 

do professor/a. Na maioria das vezes, os próprios alunos também contribuem para a valorização da 

identidade profissional de um professor, o que é importante para a vida da pessoa em si. 

Percebe-se que a vida real de um professor de Educação Física é bastante dinamizada. 

Assim, levar a serenidade para a vida pode contribuir bastante para inviabilizar a malfada rotina 

escolar. Em outras palavras, buscar equilíbrio entre intelectualidade e afetividade visando instigar 

nos discentes os sonhos, tão necessários a vida. 
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RESUMO 

O texto a seguir se trata de um relato de experiência reflexivo em que o tema principal foi a discussão do bullying e as 

suas principais características dentro do contexto escolar, analisando os aspectos socioculturais dessa prática social e os 

prejuízos causados nas crianças, adolescentes e jovens nesse ambiente. Além disso, pretendeu-se discutir também as 

principais causas e ocorrências dessa forma de agressão. Estudos apontam que é cada vez mais comum crianças, 

adolescentes e jovens presenciarem cenas de atos de violência, em que os mais fortes subjugam os mais fracos, 

resultando na exclusão de pessoas que não se adequam a grupos específicos. Por meio de uma análise minuciosa no 

referencial teórico, foi possível verificar a existência de diversos artigos de caráter qualitativo e quantitativo, 

internacionais e nacionais a respeito do bullying. Porém, foi verificado um baixo número de estudos interventivos sobre 

o bullying, com o propósito de sensibilizar os educandos sobre esse tema delicado. Assim sendo, este trabalho apresenta 

a construção de uma estratégia de intervenção para o bullying na Educação Física escolar, usando como ferramenta 

pedagógica o gênero literário de história em quadrinhos. Objetos pedagógicos, como histórias em quadrinhos, podem 

auxiliar no combate a esse tipo de violência, mas, para isso, cabe ao docente elaborar a melhor abordagem para ajudar 

no desenvolvimento sociocultural de seus alunos. 

 

Palavras-chave: Bullying. História em quadrinhos. Exclusão. Educação física escolar. 

 

GRAPHIC NOVELS AS AN APPROACH TO THE BULLYING THEME IN 

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION 

 

ABSTRACT 

The following text is about an experience report that the main theme was the discussion about the bullying and its main 

characteristics in the school context, analyzing the socio-cultural aspects of this social practice and the damage caused 

to children, teenagers and young people in this environment. Besides that, it also discussed the main causes and 

occurrences of this form of aggression. Studies indicate that it is increasingly common for children, teenagers and 

young people to witness scenes of violence, in which the strong subjugate the weak, resulting in the exclusion of people 

who are not suited to specific groups. Through a meticulous analysis of the theoretical framework, it was possible to 

verify the existence of several qualitative and quantitative international and national articles about bullying. However, 

there was a low number of interventional studies about bullying, with the purpose of sensitize the students about this 

delicate subject. Thus the aim of this study was to propose a strategy of intervention to bullying in school Physical 

Education, using the literary genre of graphic novels as pedagogical tool. Pedagogical objects such as graphic novels 

can help combat this type of violence, but for this, it is up to the teacher to develop the best approach to help the socio-

cultural development of its students. 

 

Keywords: Bullying. Graphic novels. Social marginalization. School physical education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O relato a seguir versa sobre o Bullying no espaço escolar. Tal tema de discussão nasce de 

incursões práticas e teóricas no Programa Residência Pedagógica e disciplinas relacionadas à 

pesquisa do curso de licenciatura em Educação Física da PUC Minas. Na oportunidade, foi 

verificada a ocorrência de casos de Bullying durante as aulas ministradas pelos residentes e 

preceptores. A instituição escolar atende principalmente crianças e adolescentes que estão em fase 

de desenvolvimento pleno de suas potencialidades e tal espaço tem como dever legal garantir que 

tal processo ocorra da melhor forma possível, dentro de uma perspectiva de formação humana, 

técnica e cientifica. Já nas disciplinas do curso de E.F, foi observada uma grande quantidade de 

estudos nacionais e internacionais relacionadas ao tema. Grande parte dessas pesquisas apresenta 

caráter quantitativo e qualitativo. Por se tratar de algo grave e de grande impacto no processo 

formativo de adolescentes, vimo-nos compelidos e sensibilizados por estudar melhor o tema, bem 

como, propor uma estratégia pedagógica que pudesse amenizar ou até mesmo resolver a situação. 

Assim sendo, neste texto, recupera-se a discussão sobre a função social da escola, depois alguns 

conceitos sobre a temática e, por fim, será descrita uma estratégia pedagógica atrativa para trazer o 

tema para discussão entre os discentes, que é o estilo literário da História em Quadrinhos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute sobre a função social da escola, mas os ordenamentos legais brasileiros 

(Leis de Diretrizes e Bases da Educação/96, Estatuto da Criança e do Adolescente, Base Nacional 

Curricular Comum/07) dão conta de que tal instituição tem como dever a formação para o trabalho 

e para a cidadania. Compreende-se esse último como a aquisição e construção de conhecimentos 

que permite cada indivíduo conviver de forma digna na sociedade, como verificado a seguir: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 

3o O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: Lei n 9 o 9.394/1996 I – 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; V – 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI – gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; VII – valorização do profissional da educação 

escolar; VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; IX – garantia de padrão de qualidade; X – valorização da 

experiência extraescolar; XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais; XII – consideração com a diversidade étnico-racial. (BRASIL, 1996). 
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Assim sendo, qualquer estratégia pedagógica deve levar em conta a inserção do  

conhecimento específico de cada área no cotidiano social, descartando todo e qualquer 

comportamento que promova a exclusão, o constrangimento, o desrespeito e a permanência de 

preconceitos em relação cor, raça, gênero, religião, condição social, condição corporal, etc.  

O Programa Residência Pedagógica permite que o docente em formação experimente o 

cotidiano escolar e, dessa maneira, coloque em prática os conhecimentos adquiridos durante a sua 

formação, como está assim definido nas orientações deste programa: 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática 

nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação 

básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

 

Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e 

intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na área 

de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora. 

 

A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes compõem a Política 

Nacional, tem como premissas básicas o entendimento de que a formação de professores 

nos cursos de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e competências que 

lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica. (CAPES, 

2020). 

 

O bullying é um problema que, devido a fatores sociais e individuais, vem se tornando a 

cada dia mais frequente dentro das escolas brasileiras, fazendo com que aumentem os estudos 

relacionados ao tema. Grande parte desses estudos tem como propósito analisar o tipo de bullying 

predominante nas escolas, considerando quem são os alvos, autores, alvos-autores e testemunhas 

desse fenômeno. Porém, um fator decorrente das pesquisas nacionais é que elas apresentam 

características mais qualitativas e quantitativas, preocupando-se basicamente em coletar dados que 

relacionem a ocorrência do bullying dentro das escolas. 

Segundo Pigozi e Machado (2015), fazem-se necessários estudos interventivos, com o 

propósito de conscientização e prevenção do bullying para o público escolar. No momento de um 

ato relacionado ao bullying, o educador precisa interferir propondo soluções para que haja um 

respeito mútuo entre os educandos, fazendo com que eles reflitam não somente no momento do ato, 

mas também se conscientizem quanto ao respeito necessário no tratamento do próximo; no entanto, 

o professor precisa ser capacitado, a fim de ter domínio e ferramentas adequadas para interferir no 

momento certo do ato, instruindo os alunos da melhor maneira possível, tomando cuidado para que, 

ao interferir, não “incite” o bullying e sim o previna.  
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Para Pigozi e Machado (2015 ), o bullying pode ser: a) verbal, que ocorre através da fala e 

pronúncia de palavras ofensivas e preconceituosas: como palavrões, xingamentos e apelidos; b) a 

forma física, através de agressões e roubos comprometendo a integridade física do alvo: empurrões, 

socos, pontapés, roubar o dinheiro do lanche e trotes violentos; c) a forma psicológica manifestada 

através de preconceito, exclusão social e humilhações: homofobia, intolerância religiosa e racismo; 

d) a forma sexual manifestada com insinuações sexuais, xingamentos e abusos; e) a forma virtual 

(ciberbullying), que talvez seja a forma mais violenta, provocada com a utilização de aparelhos 

eletrônicos como filmadoras, celulares, computadores e divulgando as agressões na internet e nas 

redes sociais, potencializando, e muito, o impacto causado pela agressão devido ao alcance e a 

velocidade com que esses dados percorrem pela rede. Percebe-se, também, que há certa impunidade 

nessa forma de bullying devido à dificuldade de se identificarem os autores, como constata os 

estudos relatados a seguir: 

 

Ao praticar, presenciar ou sofrer bullying, os envolvidos se deparam com uma série de 

consequências, tais como depressão, transtornos mentais, baixa autoestima, baixo 

rendimento escolar, indisposição como dores de cabeça, pânico e insônia. Tanto a vítima 

quanto os agressores precisam de auxílio, o primeiro por sofrer uma deterioração da sua 

autoestima e o segundo por sofrer uma grave deterioração de sua escala de valores, do seu 

desenvolvimento afetivo e moral. (FRANCISCO e LIBÓRIO apud COUTO, LEGE e 

LEMOS, 2012, p. 843). 

 

Para Couto, Lege e Lemos (2012), os praticantes de bullying gostam de ter o domínio e 

controle da situação, eles lideram grupos. Sendo assim, podem jogar a responsabilidade dos atos 

para outra pessoa, são maiores e mais fortes que as vítimas. Tais pesquisadores relatam que os 

autores de bullying se tornam antissociais e são mais suscetíveis ao consumo precoce de drogas 

como o álcool e o tabaco. As vítimas são mais retraídas, fracas, tímidas, com baixa autoestima e na 

maioria dos casos não reagem contra a violência que sofrem; alvos-autores são aqueles que em 

certo momento são vítimas, mas que em outros são autores e agridem outros indivíduos; as 

testemunhas são aquelas que presenciam as ações e que se mantêm caladas, com medo de se 

tornarem as próximas vítimas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Por meio da vivência no Programa Residência Pedagógica em escolas públicas do ensino 

básico, verificou-se a ocorrência de bullying no desenvolvimento de aulas de Educação Física e 

também em outros tempos escolares, como o recreio, observando alunos de diferentes faixas etárias 
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do ensino fundamental. Por diversas vezes, foram observadas alunas em conflito verbal com 

colegas de turma, caçoando umas das outras. Hebe Camargo,
4
 aluna do 4º ano do ensino 

fundamental, foi alvo dessas atitudes negativas. Era nítido o constrangimento da aluna quando suas 

colegas a tachavam de “piolhenta”. Outra situação desse tipo, presenciada dentro de sala de aula, foi 

quando Agatha Christie, aluna do 4º ano do ensino fundamental, era exposta pelos alunos, sendo 

chamada de “cabelo de palha de aço”, atitude motivada por uma não aceitação dos colegas de turma 

pelo fato de Agatha ter cabelo crespo. Em outro momento, Messi, aluno de inclusão do 6º ano do 

ensino fundamental, que possui autismo, era excluído das aulas, tanto pelos alunos, quanto pelos/as 

professores/as. Seus colegas o constrangiam de diversas formas, as mais comuns eram “burro” e 

“analfabeto”, por não aceitarem certa diferença de aprendizagem quando comparado com outros/as 

alunos/as. Já os/as professores/as, muitas das vezes, deixavam-no de fora de diversas atividades, 

fazendo com que ele se sentisse constrangido em diversas situações, questionando o porquê dos 

alunos não fazerem trabalhos junto com ele e das atividades propostas serem diferentes.  

Um dos itens essenciais para o sucesso do processo ensino/aprendizagem é a metodologia de 

ensino, que se configura como um aspecto fundamental para uma boa relação entre docentes e 

discentes, permitindo assim a construção dos conhecimentos. Dessa forma, o docente, que detém 

amplo conhecimento sobre estratégias de ensino e consegue variar e inovar as abordagens de sala de 

aula, pode superar e/ou amenizar grandes dificuldades que se apresentam no cotidiano escolar. 

Inspirados nessa máxima, ocorreu a possibilidade de abordar um assunto tão delicado como o 

Bullying. 

A utilização das histórias em quadrinhos no ambiente escolar podem ser um recurso 

pedagógico eficaz no combate ao bullying. Paiva (2009) acredita que os heróis das Histórias em 

Quadrinhos (HQs) são considerados exemplos para o público infanto-juvenil. Através da leitura das 

HQs, os alunos levam em consideração a conduta heroica dos super-heróis, defendendo o bem e 

sempre mantendo uma postura correta em relação à justiça, conforme assinala Pinto (2003): 

 

Os impressos pedagógicos podem também contribuir para perceber também as coerências e 

as incoerências dos discursos políticos e sua execução prática, as formas de aprimoramento 

pedagógico, que se pretendeu impingir aos professores que se responsabilizaram pela 

Educação Física, na escola, numa tentativa de conformar suas práticas. (PINTO, 2003, p. 

6). 

 

Diante desse cenário acadêmico, acreditamos que a utilização das HQs poderá influenciar os 

discentes a serem mais respeitosos, afetivos e solidários com os diferentes, a partir da referência 

                                                           
4
 Por questões éticas, os nomes verdadeiros foram substituídos por codinomes. 
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positiva que podem vir a ter com os personagens das histórias, impactando suas reflexões e atitudes 

no dia a dia. Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo discutir o tema em questão e refletir 

sobre intervenções pedagógicas como HQs enquanto um método eficaz no combate e prevenção do 

bullying no âmbito escolar. 

 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

Souza (2007) afirma que a formação do professor é um ponto muito importante, pois, é ele 

quem atua diretamente com os alunos, havendo um desequilíbrio no processo de ensino e 

aprendizagem se ele não estiver devidamente preparado, podendo, inclusive, prejudicar o 

desenvolvimento de seus alunos. 

Galvão (2002) diz que, tanto dentro do contexto escolar quanto fora, o professor tem grande 

influência na mudança e desenvolvimento do caráter dos jovens, fazendo com que eles tenham 

experiências positivas e negativas. O professor tem papel fundamental na educação dos discentes. 

Assim, é importante que os docentes tenham clareza dos processos metodológicos que vão adotar, 

pois, estes podem/devem impactar positivamente ou não o processo de formação técnica e social 

dos discentes. Como nos alerta Souza (2007): 

 

Deve ser entendido, porém, que o professor não deve ter o recurso didático como o 

“Salvador da Pátria” ou que esse recurso, por si só, trará o aluno à luz do entendimento do 

conteúdo. É importante que esse professor tenha clareza das razões pelas quais está 

utilizando tais recursos, e de sua relação com o ensino -  aprendizagem, deve saber também, 

quando devem ser utilizados. (SOUZA, 2007, p. 111).   

 

Paiva (2009) afirma, em sua obra, que as histórias em quadrinhos já foram mal vistas pela 

sociedade, vítimas de preconceito e perseguições, por serem associadas a problemas da 

adolescência como rebeldia; hoje em dia, porém, elas são vistas como uma forma de expressão 

artística, que pode contribuir para o aprimoramento moral de seus leitores, além de possuírem uma 

grande influência na sociedade. 

 

no uso de Histórias em Quadrinhos para a educação, dentre elas destacam-se: "Os 

estudantes querem ler os quadrinhos - HQs fazem parte do cotidiano de crianças e jovens e 

sua leitura é muito popular entre eles." Além de existir uma "forte identificação dos 

estudantes com os ícones da cultura de massa - entre os quais se destacam vários 

personagens dos quadrinhos". "Existe um alto nível de informações nos quadrinhos - as 

revistas de história em quadrinhos versam sobre os mais diferentes temas [...]." "Os 

quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura - [...] Hoje em dia sabe-se 

que, em geral, os leitores de histórias em quadrinhos são também leitores de outros tipos de 

revistas, jornais e de livros". (VERGUEIRO apud PAIVA, 2009, p. 2). 
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OBJETIVOS 

 

1) Elaborar um roteiro de História em Quadrinhos sobre a temática do Bullying para o 

universo escolar; 

2) Confeccionar uma HQ que pode ser utilizada como objeto pedagógico no combate ao 

bullying. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As HQs são dotadas de super-heróis que lutam contra o mal e possuem objetivos nobres, 

como ajudar os inocentes e buscar a justiça verdadeira, ensinando para os leitores aspectos éticos e 

morais, como ter empatia e compaixão pelos mais fracos e necessitados. Sendo assim, seria bastante 

possível a confecção e utilização delas como um recurso pedagógico nas aulas de educação física, 

ensinando aos alunos sobre os prejuízos no desenvolvimento humano que o bullying causa e como 

combatê-lo e impedir que se propague no ambiente escolar. 

Paiva (2009) acredita que os heróis de HQs podem ser uma boa influência para seus leitores, 

quando se leva em consideração a sua conduta heroica, defendendo o bem e sempre mantendo uma 

postura correta em relação à justiça. “Os exemplos dados pelos super-heróis servirão de apoio 

formador para os leitores que terão nesses personagens símbolos da prática do ‘bem’ e do 

‘correto’”. (PAIVA, 2009, p. 6).  

 

METODOLOGIA:   

 

a) DESCRIÇAO DA ELABORAÇAO DA HQ 

 

Tendo em vista que o objeto deste projeto é a criação de uma história em quadrinhos com a 

temática de bullying, aprofundou-se no tema, associando pesquisas e trabalhos apresentados ao 

longo do curso de Educação Física para enriquecimento da temática abordada. Durante a realização 

da disciplina de Pesquisa em Educação Física no 6º período do curso, aprofundou-se mais a respeito 

desse tema e se verificou que, tanto nacional como internacionalmente, há um grande número de 

pesquisas relacionadas à temática bullying. Assim, a necessidade de medidas interventivas e 

inventivas nas aulas de Educação Física escolar se faz presente. Tal lacuna foi o que motivou a 

criação de um objeto pedagógico de grande apropriação do público infanto-juvenil, história em 
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quadrinhos. para o enfrentamento destas situações. Nas figuras a seguir descreve-se dois enredos 

sobre o nascimento e desenvolvimento de situações de bullying, onde os discentes podem se 

identificar e projetar outras possibilidades de relacionamentos. 

 

Figura 1- HQ: Bullying Nunca Mais 

 
Fonte: Helbert Lucas de Oliveira (2019). 
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Figura 2- HQ: Bullying Nunca Mais 

 
Fonte: Helbert Lucas de Oliveira (2019). 

 

b) DESCRIÇAO DA UTILIZAÇÃO DA HQ NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Na utilização da HQ durante o período da intervenção, buscou-se, independentemente da 

identificação de casos de práticas de bullying no contexto escolar, preocupar-se em compreender a 

relevância desse fenômeno social e o impacto causado na vida dos envolvidos. Assim sendo, foi 

estipulada uma abordagem, em que foi utilizada a HQ como objeto pedagógico, identificando, nas 

turmas de 6º ano e 8º ano, os casos de bullying. 
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Dentre as turmas citadas acima, foram selecionadas três, nas quais se observaram casos de 

bullying com maior frequência e casos mais relevantes. As turmas selecionadas foram as das salas 

602, 603 e 803 e a abordagem ocorreu de forma separada com cada turma.  

A ação aconteceu dentro de sala, e, no primeiro momento, explicou-se sobre o motivo da 

intervenção, deixando claro o que é o bullying e suas definições. Também se esclareceu que foram 

verificados casos de ocorrências de bullying dentro do contexto escolar, mas não foram citadas as 

ocorrências verificadas e nem que nas salas que participaram da pesquisa acontecia uma maior 

predominância de casos relacionados à temática. Para uma maior participação da turma, foi 

solicitado que falassem um pouco sobre os entendimentos que eles tinham sobre o tema. 

Em um segundo momento, foram disponibilizadas as HQs para que os alunos pudessem ler. 

Depois da leitura, foram levantados pontos de discussão, questionando-os sobre o que acharam e se 

os casos relatados nas HQs tinham a ver com o dia a dia no contexto escolar e também fora dele. 

Já em um terceiro momento, foi aplicado um questionário com três perguntas para que os 

alunos respondessem. A cada pergunta, foi explicada detalhadamente qual a análise deveria ser feita 

para as respostas. Foi orientado, também, que respondessem às questões em uma folha de caderno 

separada e que nela não colocassem o nome, somente o gênero e o número da turma. As perguntas 

selecionadas foram: 1) O que você achou desta história em quadrinhos? (Justifique sua resposta); 2) 

Você já presenciou ou vivenciou alguma situação de bullying? Se sim, conte-nos um pouco sobre 

essa situação. (Não é necessário identificar nem a vítima, nem o agressor); 3) Para você, o que pode 

ser feito, juntamente com professores e demais membros da comunidade escolar, para combater o 

bullying na escola e nas aulas de Educação Física? 

Após recolhidos os questionários respondidos pelos alunos, fez-se uma síntese baseada nas 

respostas. Nas turmas do 6º ano, foi observado que as respostas referentes à primeira pergunta 

foram: Os alunos gostaram do enredo da história e disseram que os fatos ali representados se 

assemelham com a realidade escolar na qual eles estão inseridos; a HQ foi uma excelente forma de 

aprendizagem sobre o bullying e suas consequências para os envolvidos; entenderam que o bullying 

é uma ação que deve ser combatida para que a escola se torne um ambiente mais amigável, 

tranquilo e respeitoso, melhorando as relações interpessoais da comunidade escolar. Na segunda 

pergunta: A grande maioria da turma presenciou e/ou vivenciou casos de bullying, sendo que, no 

questionário, todos  tratavam da forma verbal, em que os alunos sofriam ofensas, recebendo 

apelidos pejorativos que difamavam e falavam mal da aparência física dos alunos, como altura, se 

usava óculos, se era magro ou gordo; relataram sentimento de tristeza e angústia durante o ocorrido, 

sendo que a maioria procurou ajuda de adultos e dos professores. Na terceira pergunta: Os alunos 
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sugeriram que se fale mais sobre o respeito ao próximo de modo a saber lidar com as 

individualidades de cada pessoa; denunciar casos de bullying para os professores e a direção da 

escola, pedir ajuda para os adultos e, em  casos decorrentes de bullying, os envolvidos devem relatar 

à direção para que essa chame os familiares e promova uma ação em conjunto com os pais e a 

escola, além de  ações que ajudem com o sofrimento das vítimas e que conscientizem as pessoas 

sobre o combate ao bullying; os professores deveriam conversar mais a respeito dessa temática, 

falar mais sobre as consequência do bullying na vida dos envolvidos. 

Já as respostas dos alunos do 8º ano, referentes à primeira pergunta foram: Acharam a HQ 

interessante e bem explicativa, mostrando fatos que condizem com a realidade na qual eles estão 

inseridos, porém alguns alunos disseram que a HQ mostra o fato de maneira mais leve do que 

realmente acontece na escola; a HQ foi uma maneira criativa de aprender mais sobre o bullying e 

respeitar as diferenças de cada indivíduo, é uma forma de denunciar a cultura do bullying e fazer 

com que a comunidade escolar se preocupe mais com essa prática. Na segunda pergunta: A maioria 

da turma já presenciou e/ou vivenciou casos de bullying na escola, sendo que, predominantemente, 

o bullying foi praticado na forma verbal. Eles também disseram que muitas vezes não surtiu efeito 

levar o ocorrido para os professores e para a direção; os xingamentos sempre estavam relacionados 

à aparência física de cada aluno como, cor da pele, peso, altura, cabelo, modo de se vestir e como se 

comportavam na escola. Na terceira pergunta: As propostas que os alunos sugeriram foram de se 

colocarem no lugar do próximo e respeitá-lo como indivíduo; promover ações dentro da escola que 

combatam o bullying, estimular o diálogo para resolver conflitos, realizar projetos interdisciplinares 

que levem os alunos a discutirem sobre a temática, conversar com pais e responsáveis; os 

professores devem ter mais sensibilidade para perceber e intervir nos casos de bullying e ter 

criatividade para criar estratégias de combate ao bullying.   

Após realizado o processo de intervenção, foram recolhidos os questionários respondidos. 

Também foi realizado um feedback final com a turma, preocupando-se em conscientizá-los dos 

malefícios que o bullying causa na vida dos envolvidos e que se presenciarem casos de agressões, 

que relatem aos superiores escolares, para que aquele problema seja amenizado ou até mesmo 

resolvido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como professores, acreditamos que devemos sempre buscar conhecimento para nos 

prepararmos em relação a quaisquer práticas preconceituosas, excludentes e desrespeitosas 
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presentes no contexto escolar. A busca por novas estratégias para solucionar problemas deve ser 

permanente e são nessas situações adversas que temos a oportunidade de experimentar algo novo, 

colocando em prática nossa criatividade como docentes, situações nas quais também podem surgir 

novos conhecimentos e desenvolvimento de novas capacidades criativas em nossos alunos e alunas. 

Esse trabalho  permitiu que nos inteirássemos  mais a respeito da temática bullying e dos 

seus prejuízos para a comunidade escolar como um todo. A confecção da HQ permitiu exercitarmos 

a capacidade criativa, expandindo o conhecimento para algo além do comum que geralmente um 

professor de Educação Física pode fazer para combater o bullying.  Então, durante esse percurso, foi 

possível construir um objeto pedagógico que realmente podemos utilizar nas aulas e que esperamos 

facilitar o entendimento dos alunos e melhorar o interesse deles por temas tão complexos como é o 

caso do bullying em nossa sociedade. 
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A VIVÊNCIA DE UM ALUNO SURDO E SUA INTÉRPRETE NO 

CONTEXTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BELO HORIZONTE: 

relatos comentados1 

 

Gabriel Fabrício de Souza
2
 

 

RESUMO 

O presente trabalho é um recorte da monografia do autor, na qual busca apresentar os relatos da vivência de um aluno 

Surdo
3
 e sua intérprete da Rede Pública da Educação Básica de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua finalidade foi 

investigar o processo inclusivo vigente a partir da realidade vivenciada pelos entrevistados. Para que fosse possível 

realizar tal estudo, foi utilizada a pesquisa qualitativa, por meio da história oral que possibilitou compreender o 

cotidiano escolar dos entrevistados. Os resultados apontaram as fragilidades vivenciadas pelo aluno Surdo no que 

concerne às adaptações curriculares, o desconhecimento de iniciativas de criação e divulgação de sinais na Libras
4
 

referente aos conceitos específicos de física e a transferência do papel formativo do professor para o intérprete. 

Também foi possível identificar defasagens no campo da apropriação lógico-matemática para auxílio nas resoluções dos 

problemas em física.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física. História Oral. Libras. Inclusão. Educação de alunos Surdos. 

 

THE EXPERIENCE OF A DEAF STUDENT AND ITS INTERPRETER IN 

THE CONTEXT OF THE BELO HORIZONTE PUBLIC TEACHING 

NETWORK: commented reports 

 

ABSTRACT 

The present work is a clipping of the author's monograph, which seeks to present the reports of the experience of a deaf 

student and his interpreter of the Public Network of Basic Education of Belo Horizonte, Minas Gerais. Its purpose was 

to investigate the current inclusive process based on the reality experienced by the interviewees. In order to make such a 

study possible, qualitative research was used through oral history that made it possible to understand the school routine 

of the interviewees. The results pointed out the weaknesses experienced by the Deaf student regarding the curricular 

adaptations, the lack of knowledge about the creation of and dissemination of signs in Libras regarding the specific 

concepts of physics and the transference of the formative role from the teacher to the interpreter. It was also possible to 

identify lags in the field of logical-mathematical appropriation to aid in the resolution of problems in physics. 

 

Keywords: Physics Teaching. Oral History. Libras. Inclusion. Deaf students education. 
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2
 Licenciado em Física pela PUC Minas, campus Coração Eucarístico. E-mail: souzagfd@gmail.com. 

3
 Neste trabalho, será usado “Surdo” com letra maiúscula como forma de legitimar os atributos culturais construídos, 

historicamente, por um povo que utiliza da Língua de Sinais como forma de acesso à veiculação da informação e, 

“surdo”, com letra minúscula, para se referir ao quadro clínico de surdez. 
4
 Língua Brasileira de Sinais – Libras. 
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO sobre a INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS 

 

A Educação Inclusiva para milhares de alunos que possuem alguma Necessidade 

Educacional Especial – NEE se faz presente no discurso da educação brasileira desde a década de 

noventa, século XX, quando os primeiros movimentos e documentos que impulsionaram diversos 

países a caminharem em direção a Inclusão tomaram força. Desde então, o Brasil vem adotando 

medidas cujos direcionamentos culminam na educação inclusiva, em que alunos das mais diversas 

especificidades devem ser incluídos nas salas de aula regulares para que possam completar o 

período de formação do ciclo básico de Ensino da Rede Pública – RP.  

Contudo, o debate sobre tal modalidade de Ensino se encontra presente, no Brasil, desde a 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação – LDB (9394/96), mas apenas em 2015, com a Lei 

Brasileira de Inclusão – LBI, uma lei começou a nortear as discussões sobre conceitos pertinentes 

ao campo das Pessoas com Deficiência – PCD, legalizando os direitos dessa classe minoritária, com 

reflexões sobre a equidade. 

A elaboração da Declaração de Salamanca (1994), oriunda da Conferência Mundial sobre as 

Necessidades Educacionais Especiais
5
 - NEE, promovida pela Organização das Nações Unidas – 

ONU, teve grande importância no que concerne às modificações no âmbito da inclusão, pois vários 

países do mundo assumiram o compromisso pautado na educação inclusiva, ofertada a todos os 

públicos, tornando urgente a educação de alunos com NEE, mediante ao acesso na RP regular de 

ensino.  

Pautados na premissa da educação inclusiva, a LDB (9394/96) se alinha com o artigo 7º da 

resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmera de Educação Básica (CNE/CEB, 2001) 

quando pondera que “o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser 

realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação 

Básica” (BRASIL, 2001, p. 2).  

Assim, com a publicação da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, reconhece-se a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras como língua materna dos Surdos, regulamentando um idioma de 

minoria linguística, com suas particularidades e regras gramaticais que lhe conferem sistema 

linguístico de idioma, respeitando os processos histórico-culturais desse povo. Dessa forma: 

                                                           
5
 A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais aconteceu na Espanha em 1994 e reuniu mais de 

300 representantes de 92 governos, bem como 25 organizações internacionais. Fonte: WORLD CONFERENCE ON 

SPECIAL NEEDS EDUCATION: ACCESS AND QUALITY, 16.; DECLARAÇÃO DE SALAMANCA SOBRE 

PRINCÍPIOS, POLÍTICAS E PRÁTICAS NA ÁREA DAS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, 1994, 

Salamanca. Proceedings [...]. Salamanca: Ministerio da Educación y Ciencia, 1994. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394. Acesso em: 05 out. 2019. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394
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Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão 

em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

 

Em consonância com a referida lei citada acima, o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 

2005 regulamenta a lei nº 10.436/2002 e dispõe sobre a Libras, em que a mesma: 

 

deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 

Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino 

e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal 

de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação 

Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação 

para o exercício do magistério (BRASIL, 2005). 

 

Também prevê que a formação dos Tradutores e Intérpretes em Língua de Sinais – TILS, 

que atuarão no Ensino Médio - EM, devem ser nas modalidades de: 

 

I – cursos de educação profissional; 

II – cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior; e  

III – cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por 

secretarias de educação (BRASIL, 2005). 

 

Assim, o Art. 21 do Decreto 5.626/2005 assegura que as Instituições de EM e de Ensino 

Superior – IES destinem parte do seu quadro de profissionais para os TILS, que são os mediadores 

da comunicação entre ouvintes e alunos Surdos. 

Não obstante, também instrui aos tradutores e intérpretes mediar a comunicação: 

 

I – nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino; 

II – nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 

curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas; e  

III – no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição de ensino 

(BRASIL, 2005). 

 

No capítulo VI, o parágrafo 1 do Decreto 5.626/2005 especifica que escolas ou classes de 

educação bilíngue são aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa – LP 

aconteçam em todo o processo educativo, ou seja, onde ambas são usadas para o processo 

ensino/aprendizagem. Nessa perspectiva, cabe às instituições de ensino assegurar: 
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I – escolas e classes de educação bilíngue, aberta a alunos surdos e ouvintes, com 

professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

II – escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos 

e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação 

profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade 

linguística dos alunos surdos, bem como a presença de tradutores e intérpretes de LIBRAS 

– Língua Portuguesa. (BRASIL, 2005). 

 

Além disso, com a LBI, o conceito de deficiência também conquistou modificações 

importantes. Outrora, entendia-se deficiência como algo estático e inerte às capacidades humanas, 

todavia, a alteração referida, modificou o entendimento da deficiência, interpretando-a como “o 

resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações de natureza física, 

mental, intelectual e sensorial do indivíduo” (BRASIL, 2015). Dessa forma: 

 

A deficiência deixa de ser um atributo da pessoa e passa a ser o resultado da falta de 

acessibilidade que a sociedade e o Estado dão às características de cada um. Ou seja, a LBI 

veio para mostrar que a deficiência está no meio, não nas pessoas. Concluímos, então, que: 

quanto mais acessos e oportunidades uma pessoa dispõe, menores serão as dificuldades 

consequentes de sua característica (GABRILLI, 2015, p. 12). 

 

Por conseguinte, ao assegurar o direito à educação inclusiva às PCD para todos os níveis de 

ensino, colocando-os protegidos de qualquer forma de violência e discriminação, a lei supracitada 

também define e norteia que um sujeito com deficiência é aquele “que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, a mudança no tratamento das NEE de cada sujeito é imprescindível para que 

os referidos estejam assegurados em suas especificidades, com pautas cujas reflexões sejam para 

além da patologia de cada ser, redirecionando suas limitações aos meios físicos, que podem estar 

inadequados a uma parcela minoritária da população brasileira. 

Alguns pontos do art. 28 da LBI merecem atenção no que diz respeito ao dever do poder 

público no processo de incluir os alunos com NEE nas salas de aula regulares, cabendo a ele 

garantir: 

 

I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 
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III - Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos 

estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV - Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita 

da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas; 

VI - Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, 

de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva; 

IX - Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 

linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 

criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; 

X - Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 

continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional 

especializado; 

XI - Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 

especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais 

de apoio; 

XII - Oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 

assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 

autonomia e participação; 

XV - Acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 

recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar. (BRASIL, 2015). 

 

Portanto, torna-se necessário que as atuais mudanças legais não sejam apenas na publicação 

de normas regulamentares pautadas na inserção do sujeito com NEE nas salas de aula regulares da 

RP da Educação Básica – EB, mas também a criação, desenvolvimento, implementação, 

acompanhamento e avaliação de recursos necessários para a assistência e permanência desses 

sujeitos no ambiente escolar. Acrescenta-se também que a União deve intervir, atuando na criação 

de políticas públicas que efetivem as leis e garantam ao aluno com NEE acesso, permanência e 

continuidade no que tange os estudos de forma plena na instituição de ensino da RP da EB.  

 

A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA DE SAUSSURE E VYGOTSKY 

 

Para nós, seres humanos, a linguagem se efetua por meio de códigos escritos ou orais, mas 

a linguagem não nos serve apenas para nos comunicarmos, ela é, além de expressão, um 

produto cultural. (MENEZES, 2015, p. 100). 

 

Para entendermos a linguagem como resultado dos processos sociais de cunho cultural, é 

necessário compreender o passado para trazer à luz a noção do sujeito que é social e histórico. 

Assim, as ideias de Saussure sobre a linguagem se relacionam com a língua, na medida em que o 

autor compreende tal sistema meramente de forma linguística, sendo imutável, regida por normas, 

sem relação direta com as relações sociais, em que o estudo é pautado num sistema de reprodução 

linguística residual da fala. Dessa forma: “a língua era algo que podíamos “encontrar” dentro do 
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âmbito no qual uma imagem acústica (significante) aparecia relacionada a um conceito 

(significado)” (MENEZES, 2015, p. 107). 

Segundo Saussure (2006, p. 80), o signo linguístico se refere a algo maior, a uma unidade 

que liga duas entidades psíquicas por um vínculo de associação. Essa unidade (signo) é a 

responsável pela união entre conceito e imagem acústica, como mostra a Figura I, que representa a 

entidade dual que caracteriza a semiologia linguística. 

 

Figura 3 - Signo Linguístico I 

 
Fonte: Saussure (2006). 

 

Se usarmos como referência algo que existe na natureza para representar os termos da figura 

anterior (Figura 1), como, por exemplo, uma árvore (mostrada na Figura 2), socialmente, há uma 

construção na estrutura da grafia que a denomina.  

A partir do momento que se dá a construção linguística que veicula a forma escrita do ente, 

haverá uma associação ao ente que se pensa. Essa representação escrita é dada por uma construção 

que constitui a imagem acústica (significado), enquanto sua representação material é o conceito 

(significante). 

Dessa forma, significado-significante dá à luz ao signo. “O signo é, pois, composto de um 

significante e um significado. O plano dos significantes constitui o plano de expressão e o dos 

significados o plano de conteúdo” (BARTHES, 2006, p. 43). 

O significante, assim como a imagem acústica, surge a partir da percepção do signo como 

algo de estrutura mental que veicula algo. Assim, a imagem acústica é forma que cada país, através 

de suas relações, determina a grafia de cada palavra, estabelecendo o significante, enquanto o 

conceito (significado) é a representação material e palpável dele, como o desenho da árvore 

mostrado na Figura 2.  
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Figura 4 - Signo Linguístico II 

 
Fonte: Saussure (2006). 

 

Embora a árvore esteja sendo usada para caracterizar o significado, ela não contempla toda a 

dimensão do termo referido. O significado é a junção de todas as características das árvores 

presentes na nossa mente, com todas as suas particularidades originadas na memória de quem pensa 

e não apenas um referente usado para trazer à memória um conceito. O ser que pensa apenas usa um 

referente como significado. 

Ademais dos conceitos associativos entre o signo-significante serem importantes no estudo 

deste trabalho, faz-se necessário outro conceito de suma importância, apresentado por Vygotsky, 

que é o contexto. O ato associativo, por si só, não tem total abrangência quando não levado em 

consideração o contexto no qual é utilizado. Assim, Vygotsky propõe, em seu trabalho, este salto 

que utiliza os conceitos associativos em consonância com o contexto semiológico da comunicação.  

Partindo do pressuposto de que o sujeito se desenvolve através das interações oriundas do 

meio, faz-se necessário o estudo dos conceitos referentes ao processo de aquisição de tais 

conhecimentos cujas funções reguladoras do pensamento possibilitarão ao sujeito ir em direção à 

aquisição do desenvolvimento cognitivo e aquisição da linguagem. 

Desde seu nascimento até os anos iniciais de ensino, o sujeito começa seu desenvolvimento 

através de relações as quais é submetido ao imergir na realidade que vive e vivencia, no caráter 

interpessoal com seus pares. Assim sendo, tal imersão possibilita meios para os sujeitos darem seus 

primeiros passos na aquisição da linguagem, para que, assim, desenvolva-se cognitivamente. 

Segundo Vargas e Gobara (2014, p. 452), “para Vygotsky, a linguagem é um sistema de 

signos, mediadora das interações, que ocupa um papel central para o desenvolvimento do sujeito”. 

Assim, fica claro que Vygotsky, em seu trabalho, não discute a fala sobre o ponto de vista fonético, 

nem quanto ao ato motor de articulação e emissão dos sons, mas sim, inter-relaciona a palavra 

emitida com o contexto, pois sua significação só terá sentido nessa relação de interação pelo 
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discurso dos interlocutores. Segunda ele, “uma palavra sem significado é um som vazio, não faz 

parte da linguagem humana” (VYGOTSKY, 1995, p. 12, tradução nossa)
6
. 

Partindo do pressuposto de que a Educação formal se dá por um processo semiótico, 

Vygotsky propõe uma ligação entre o pensamento e linguagem, afirmando que eles estão em 

consonância e se ligam repetidas vezes, aparentando se tornar um, mas se afastando em algum 

momento. 

Estudar o discurso falado e o pensamento de forma fragmentada e sem conexão, como sendo 

coisas distintas, impossibilita a relação do pensamento e da linguagem, pois “a análise do processo 

do pensamento verbal em dois elementos separados, basicamente diferentes, antecede todo e 

qualquer estudo das relações intrínsecas entre linguagem e pensamento” (VYGOTSKY, 1995, p. 

11, tradução nossa)
7
. 

Para o autor, a partir das interações que decorrem das experiências sociais, o sujeito se 

paramenta de funções mentais, responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo. Dessa forma, o meio 

no qual o ser está inserido é responsável por lhe apresentar problemas das mais diversas esferas 

sociais cuja finalidade é alcançar o desenvolvimento das funções cognitivas.  

Nas suas investigações, concluiu que a formação de conceitos se inicia com o indivíduo 

ainda criança, nos seus primeiros anos de vida, quando esse, através de tentativas e erros, 

desenvolve seu pensamento aproximando o significado de um objeto qualquer com seu significado 

real. Nessa etapa, os conceitos ainda são instáveis. Na etapa subsequente, os conceitos são mais 

sólidos, pois a criança começa a caminhar para abandonar o sincretismo da etapa anterior, para 

caminhar em direção ao pensamento objetivo. Por fim, denominada pensamento por complexos, 

nessa fase, a criança supera parcialmente o seu egocentrismo em relação aos conceitos dos objetos e 

organiza os conceitos de uma forma mais concreta.  

O complexo se forma no campo dos nexos, ou seja, no campo das descobertas através da 

experiência e, assim, os nexos tanto podem ajudar a criar, como a gerar um complexo de diferentes 

tipos. Segundo o autor (VYGOTSKY, 1995, p. 63, tradução nossa), “somente o domínio da 

abstração, combinado com o pensamento complexo avançado, permite à criança avançar para a 

formação dos conceitos genuínos”
8
, ou seja, um conceito surge a partir da abstração, que é 

sintetizada e, após ser sintetizada, é um instrumento de pensamento.  

                                                           
6
 Una palabra sin significado es un sonido vacío, no una parte del lenguaje humano. 

7
 El análisis del pensamiento verbal en dos elementos separados, básicamente diferentes, preludia cualquier estudio de 

las relaciones intrínsecas entre lenguaje y pensamiento. 
8
 Solamente el dominio de la abstracción combinado con el pensamiento complejo avanzado, permite al niño progresar 

en la formación de los conceptos genuinos. 
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Diante disso, é impossível desassociar o pensamento da linguagem, pois esses estão 

associados, logo, “ambos termos constituem uma amálgama tão estreita entre pensamento e 

linguagem que é difícil elucidar se trata de um fenômeno de linguagem ou se se trata de um 

fenômeno de pensamento” (VYGOTSKY, 1995, p. 92, tradução nossa)
9
. 

De acordo com Morato (2000, p. 157): 

 

quando Vigotski
10

 relaciona pensamento e linguagem ele está se referindo basicamente ao 

pensamento verbal, não a um locus onde a linguagem (e suas categorias 

lingüísticoontológicas) tem  lugar, mas a uma forma de  pensamento mediado e impregnado  

de linguagem, cuja unidade é o sentido da palavra (word meaning – Sprachsinn), que 

garante a relação entre linguagem e pensamento. Isso implica, entre outras coisas, que tal 

relação não é direta, unívoca e transparente. (MORATO, 2000, p. 157). 

 

Assim, a generalização (um conceito) é gerada pelo significado de cada palavra e os 

conceitos são atos de pensamento, portanto, são fenômenos do pensamento. Dessa forma, “o 

significado das palavras é um fenômeno do pensamento enquanto este, esteja embutido na 

linguagem e, da linguagem, apenas quando esteja relacionado com o pensamento e iluminado por 

ele” (VYGOTSKY, 1995, p. 93, tradução nossa)
11

. 

Pensamento e palavra, segundo o autor é, portanto, um processo que se desenvolve, ou seja, 

os pensamentos estabelecem relações entre as coisas para resolver um problema. 

 

A INSERÇÃO NO CAMPO: DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, buscou-se dar voz a um aluno surdo e sua intérprete para identificar as 

dificuldades enfrentadas no processo ensino/aprendizagem vivenciado por eles. Por conseguinte, 

através dos seus relatos, foram feitas reflexões sobre os aspectos inclusivos, legais e educacionais 

vivenciados pelos referidos na RP da EB em uma escola de Belo Horizonte, capital mineira. 

Após feita a análise e divulgados os resultados do teste piloto, realizado por três alunos 

surdos e publicado nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (XII 

ENPEC), promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ABRAPEC), foram reestruturadas e acrescidas algumas questões para abarcar todas as dúvidas 

acerca da efetivação das leis de inclusão vigentes no país. 

                                                           
9
 Ambos términos constituyen una amalgama tan estrecha de pensamiento y lenguaje que resulta difícil dilucidar si es 

un fenómeno del habla o del pensamiento. 
10

 A autora escreve o nome do teórico utilizando a vogal “i”. 
11

 El significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento mientras éste esté encamado en el lenguaje, y del habla 

sólo en tanto esté relacionado con el pensamiento e iluminado por él. 
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Em vista disso, a metodologia utilizada se deu através de entrevistas semiestruturadas 

coletadas pelo autor deste trabalho, tendo em vista o resgate das vivências dos sujeitos dessa 

pesquisa, por meio da historia oral dos entrevistados. Dessa forma, os dados foram coletados 

conforme os roteiros apresentados nos Quadros 1 e 2, de forma que suas perguntas abrangessem os 

entrevistados no que tange ao seu perfil socioeconômico; suas experiências escolares, com foco 

principal nas relações entre o professor/intérprete/aluno surdo e aluno ouvinte; identificação do 

conhecimento dos sinais específicos de Física nos conteúdos abordados em sala; bem como as 

possíveis dificuldades enfrentadas pelo aluno e sua intérprete na disciplina de Física. 

 

Quadro 1 – Roteiro da entrevista com o Intérprete 

Roteiro do Intérprete 

1. Perfil: formação/onde aprendeu Libras. 

2. Há quanto tempo você trabalha como intérprete? 

3. Como é a relação dos professores com o aluno Surdo? 

4. O professor ministra as aulas de forma diferenciada e com material adaptado para proporcionar ao 

aluno Surdo um maior entendimento? Como são ministradas as aulas do professor? 

5. Como acontece com os trabalhos em grupo? Os professores passam trabalhos em grupo? 

6. Como é a relação dos alunos Surdos com os alunos ouvintes? 

7. Quais são as maiores dificuldades do aluno Surdo na aprendizagem? 

8. Quais são as maiores dificuldades do aluno Surdo na aprendizagem de física? 

9. Os alunos Surdos demonstram maior dificuldade nos conceitos específicos ou nos cálculos? 

10. Como é feita a avaliação do aluno Surdo? 

11. Você conhece os sinais específicos da física em Libras? 

12. Como são feitas as traduções? 

13. Há falhas na tradução? 

14. Não ser formada em física compromete na tradução e no ensino para o aluno Surdo? 

15. Você percebe que os professores transferem para o intérprete a responsabilidade de ensinar para o 

aluno Surdo? 

16. Você percebe preconceito com o aluno Surdo por parte dos ouvintes? Ele é deixado de lado? 

17. Você percebe falhas no processo de inclusão? Quais? 

18. Você acha que se os alunos Surdos estudassem numa escola bilíngue o aprendizado dele seria 

melhor? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 2 – Roteiro da entrevista com o aluno surdo 

Roteiro do Aluno Surdo 

1. Apresentação: Escola, ano de escolaridade, idade, sexo, cor, renda familiar, benefício do Estado. 

2. Você nasceu surdo? Como ficou surdo? Com qual idade ficou surdo? Você tem algum resquício de 

audição? 

3. Você tem dificuldade com a língua portuguesa? 

4. Você é oralizado? 

5. Onde você aprendeu Libras? 

6. Seus pais são surdos?  

7. Há algum Surdo na família? Alguém da sua família sabe Libras? Quem? 

8. Você tem dificuldade em física? Qual seu nível de dificuldade? 

9. Você entende os conceitos de física quando o professor explica? 

10. Como são suas notas em física? 

continua 
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Roteiro do Aluno Surdo 

11. Como são suas notas em matemática? 

12. Você entende as perguntas dos exercícios de física? 

13. Você tem dificuldade nas resoluções dos exercícios? Quais? 

14. Quando o professor esclarece suas dúvidas? Ele esclarece suas dúvidas? 

15. O professor dá aulas com materiais adaptados para você? 

16. O professor realiza experimentos em sala? 

17. Fale alguma experiência que você já realizou na sala e os conceitos trabalhados nela. 

18. Os experimentos te ajudam a entender melhor os conteúdos? 

19. Você aprende mais com experimentos ou com aulas expositivas? 

20. Descreva o que é aula expositiva para você? 

21. Quais os conteúdos de física você mais gosta? Explique o porquê. 

22. Fale sobre os conceitos de física que você conhece. Dê exemplos. 

23. Você sente falta de alguma coisa nas aulas de física? O que poderia ser feito para que você 

compreenda melhor os tópicos de física? 

24. O que você acha que o professor poderia fazer para melhorar as aulas para você? 

25. Quais sinais de Libras você conhece que são especificamente para física ou matemática? 

26. Como você aprende conceitos que não tem sinal em Libras? 

27. A falta de sinais em Libras é um problema para sua aprendizagem? 

28. A falta de conhecimentos em matemática é um problema na resolução dos exercícios que  necessitam 

cálculos em física? Por quê? 

29. Os professores solicitam trabalhos em grupo? Como você faz quando um professor solicita trabalhos 

em grupo? 

30. Você conversa muito com os alunos ouvintes? Como acontece a comunicação entre você e eles?  

31. Você costuma tirar dúvidas sobre a disciplina com os colegas ouvintes? 

32. Você acha que uma escola só para Surdos te ajudaria a aprender física melhor que em uma escola de 

ouvintes? Por quê? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os relatos deste artigo foram realizados pelo autor do trabalho na escola onde atua como 

residente no “Programa de Residência Pedagógica” promovido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e realizou seu estágio obrigatório em 

docência do curso de Licenciatura em Física. 

 

ANÁLISE COMENTADA DAS PERCEPCÇÕES E VIVÊNCIAS DO ALUNO SURDO E 

SUA INTÉRPRETE SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 

Percepções do aluno Surdo 

 

O aluno surdo tem 18 anos, cursa o 2º ano do E.M, declara-se preto e recebe o Benefício de 

Prestação Continuada - BPC
12

. Em seu relato, o referido não sabe o que aconteceu para que ficasse 

Surdo, no entanto, antes de perder a audição, em torno dos cinco anos, já sabia falar e escrever, 

                                                           
12

 É um benefício no valor de um salário mínimo, concedido a PCD de qualquer idade e para idosos a partir de 65 anos 

que apresentam impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, por isso, 

apresentam dificuldades para inclusão plena na sociedade. 
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aperfeiçoando a fala com tratamento fonoaudiológico. É oralizado e faz leitura labial, não 

apresentando dificuldades com o português nas modalidades falada e escrita. 

Através da análise das entrevistas, foi possível identificar questões no que concerne às 

dificuldades apresentadas nas disciplinas de física e matemática relatadas pelo estudante. Dessa 

forma, o aluno conta apresentar muita dificuldade em matemática, o que, segundo ele, interfere nas 

resoluções dos problemas em física, quando exemplifica: “acho que minha maior dificuldade é na 

matemática. Muitas vezes, na física, a gente tem que fazer a conta e complica um pouco e ter 

dificuldade em matemática atrapalha, atrapalha bastante”. 

Ora, se a matemática é o arcabouço linguístico utilizado para resolução dos problemas de 

física, históricos de defasagem na estruturação lógico-matemática não serão favoráveis para 

utilização dessa ferramenta na sua plenitude, limitando o uso da sistematização dos fenômenos 

lógicos, que se aplicam numa ciência que dá significado às operações e cálculos matemáticos.  

O PCN+ (BRASIL, 2002), em seus documentos legais, reitera que a física não deve ser 

ensinada de uma forma descontextualizada, pois ela deve ser uma competência que o discente use 

para compreender o mundo que o cerca, premissa apoiada por Santos e Times (2015) quando 

argumentam que a disciplina específica para ser adquirida deverá estar em consonância com o 

desenvolvimento cognitivo do sujeito.  

Todavia, se o aluno Surdo apresenta um histórico de defasagens no que concerne ao 

desenvolvimento lógico-matemático, a resolução dos exercícios se baseará em memorizações das 

equações, visto que o sujeito não terá aparatos suficientes para desenvolver um raciocínio 

estruturado. O fato observado também é apresentado na LBI, em seu Art. 28, inciso IX, como 

responsabilidade do Estado, rever suas políticas públicas, de forma que favoreçam o aprendizado do 

aluno. 

Como descrito pelo referido, ele não apresenta dúvidas acerca das perguntas e compreende 

bem os conceitos dos conteúdos específicos, embora considere que o não conhecimento pleno da 

matemática é o fator de maior interveniência na resolução dos problemas de física. Assim, discorre 

compreender a forma escrita apresentada nos livros e nas perguntas que o professor sugere e, na 

ocorrência de dúvidas acerca do conteúdo estudado, recorre aos alunos e ao docente: “tem vezes 

que eu tenho dúvidas que eu peço ajuda dos colegas ou com o professor. Mas eles tiram minhas 

dúvidas”. 

No que diz respeito à experimentação, o aluno conta sobre a realização de aulas 

experimentais nas aulas de física, em que o professor regente desenvolve experimentos que 

exemplificam os conteúdos, fato não recorrente nos anos anteriores do seu ensino. Com isso, 
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discorre não sentir falta de outras metodologias nas aulas de física, pois seu professor alinha as 

aulas teóricas com aulas práticas. Contudo, argumenta que “podia ter legenda nos vídeos para que 

eu entenda melhor. Se colocar legenda, eu consigo ler, mas não há legendas, aí a intérprete traduz”. 

Segundo ele, quando são utilizados vídeos como recurso para auxiliar no entendimento dos 

conteúdos, os vídeos não dispõem de legendas, mas também alega ter aulas satisfatórias, quando 

relata que a professora: “passa vídeos e leva a gente pra ter aulas na sala de vídeo. Ela pede a gente 

pra fazer experimento. Ela usa emoji nos slides pra explicar a matéria: muito legal”. 

Ademais de ser oralizado e se comunicar bem através da fala, realizar experimentos durante 

as aulas e ter uma boa escrita na Língua Portuguesa - LP, o aluno Surdo entrevistado não apresenta 

dificuldades para fazer leitura labial, fato que facilita a compreensão em aulas expositivas. Em vista 

disso, conta que seu principal veículo de informação ocorre através da LP porque assim prefere. 

Assim, o fato de estar imerso em uma realidade essencialmente ouvinte, sem interações com seus 

pares, não propicia condições de se afirmar em sua cultura e identidade, incorporando 

características que são essencialmente ouvintes. Sobre a questão posta, Sá (2010) discorre que o 

aluno terá mais dificuldades para incorporar em sua vivência parte fundamental do que diz respeito 

à identidade Surda, uma vez que ele prefere utilizar, nas suas atividades formativas, um idioma que 

não é incorporado por ele de forma natural. 

Outro delineamento importante a observar é que a preferência pela utilização da LP em 

detrimento da LS não possibilita um enriquecimento linguístico da Libras, assim como não favorece 

aquisição da LP devido às suas características individuais. O ideal seria que o referido aluno 

estivesse em contato com seus pares, para que houvesse uma afirmação de sua identidade cultural, 

possibilitando a aquisição da Libras e o desenvolvimento cognitivo que é associado a ela. 

Referente à falta de sinais para os conteúdos, o aluno surdo entrevistado relata não ser um 

problema relevante devido à sua boa oralização e leitura labial, que o possibilita contornar o 

problema sem maiores incômodos. Cabe ressaltar que, apesar da falta de sinais para os conteúdos 

específicos ser um fator que mascara a regência de uma educação clínico-terapêutica como elucida 

Botelho (2005), desde a sua pesquisa até os dias atuais, alguns movimentos e grupos de pesquisa 

começaram a atuar no que diz respeito ao assinalado, como é o caso do Projeto “Sinalizando a 

Física” (CARDOSO; BOTAN; FERREIRA, 2010), publicado em três volumes com sinais 

específicos para conteúdos de Mecânica, Eletricidade e Magnetismo, Termodinâmica e Óptica 
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voltados para o EM. Acrescenta-se também as inciativas de criação e divulgação de sinais como o 

Sinalário Disciplinar de Libras
13

, objetivando suporte aos educadores de alunos Surdos. 

Por fim, ao se tratar de um maior avanço linguístico da Libras e do processo ensino / 

aprendizagem, o aluno expõe sobre a necessidade de aulas em escolas bilíngues, pois: “quando você 

está numa escola bilíngue, quanto mais você fica, mais aprende Libras e você combina mais com 

Surdos que com ouvintes”, relata. 

 

As percepções da intérprete 

 

Possui curso de Libras pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez de Belo Horizonte (CAS-BH) e graduação em Comunicação 

Assistiva pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. Atua desde 2014 

exclusivamente como intérprete educacional em classes da RP de Ensino da EB em Minas Gerais. 

Iniciada a entrevista, ao se tratar do aluno surdo que acompanha na escola, sobre o que tange 

ao seu processo de apropriação da matemática, ela discorre que: 

“Ele vem de uma base muito falha e matérias exatas, então, ele tem dificuldade com 

operações muito simples. Ele não conseguiu construir a matemática básica na cabeça. Então, agora 

no ensino médio, durante as aulas, não tem como [...] agora que estão no conteúdo complexo, do 

segundo ano do ensino médio, obviamente ele tem sofrido grandes dificuldades.”
14

 

Ainda sobre suas percepções acerca do processo ensino/aprendizagem do aluno que 

acompanha, relata que ele prefere a comunicação em LP e na maioria das vezes é seu recurso mais 

utilizado. Segundo ela, a comunicação em Libras por parte do aluno Surdo acontece apenas na 

escola, não tendo outras interações com a LS em espaços fora do ambiente escolar. Com isso, de 

acordo com Sá (2010), aspectos culturais e identitários não são favorecidos, pois o “campo de 

forças subjetivas que se expressam através da linguagem, dos juízos de valor, da arte, das 

motivações etc.” (SÁ, 2010, p. 108) não é favorecido, não havendo troca entre pares, evidenciando 

uma cultura que historicamente lhe negou seus direitos. 

No tocante ao desenvolvimento linguístico, tratando dos sinais dos conteúdos específicos em 

física, a intérprete (e o aluno Surdo) afirma não ter e/ou não conhecer os sinais em Libras para esses 

conceitos. Segundo ela: 

                                                           
13

 Aplicativo para smartphones, desenvolvido pela Secretaria de Educação de Estado do Paraná. Disponível em: 

https://goo.gl/nYrA2o. Acesso em: 12 nov. 2019. 
14

 Pesquisa de campo realizada com a intérprete da instituição em 02 de nov. 2018.  

https://goo.gl/nYrA2o
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“Caso haja alguma palavra que eu não conheço o sinal, que seja muito específica da matéria, 

a gente entra num consenso mesmo: eu explico pra ele; eu faço primeiro a datilologia da palavra, 

ele também consegue perceber através da leitura labial do que se trata e aí a gente combina um sinal 

pra essa coisa, pra não ter que fazer a datilologia todas as vezes que vai falar. Então há um consenso 

entre mim e ele, mas eu já deixei claro que não é o sinal da palavra, é uma coisa combinada por nós 

para esclarecer e facilitar explicação.”
15

 

Segundo Vargas e Gobara (2014), “O intérprete educacional é aquele que atua como 

intérprete de Línguas de Sinais em sala de aula e no ambiente escolar, ou seja, ele atua como 

intérprete na educação. Assim, o intérprete deve intermediar as relações entre o aluno com surdez e 

os colegas e professores ouvintes” (VARGAS; GOBARA, 2014, p. 451).  

Em vista disso, outro fato que pode decorrer do desconhecimento das atribuições que 

conferem ao intérprete no processo de mediação dos conteúdos para o aluno surdo no cotidiano 

escolar é a transferência do papel dos professores, no ensino de suas disciplinas específicas, para os 

intérpretes, fato identificado na pesquisa de Gonçalves e Festa (2013, p. 7), quando argumentam 

que “o fato do professor desconhecer a Língua de Sinais e não conseguir estabelecer um diálogo ou 

interação com o aluno Surdo transfere todas as suas responsabilidades, como professor, para o 

intérprete”. Em consonância com tal premissa, a intérprete confirma:  

“É, infelizmente ainda é. Achar que o intérprete está ali e é o profissional que é responsável 

por determinado aluno. Mas aqui na escola eu já conversei isso, no começo do ano, até teve um 

certo desconforto com isso, com a relação por parte de alguns professores, já fiz questão de procurá-

los junto à coordenação pra esclarecer, dizer bem de qual é o meu papel aqui, qual é a minha função 

na escola e de que o aluno é deles. Então, o sucesso ou fracasso desse aluno é de responsabilidade 

do professor e não do intérprete.”
16

 

De acordo com Mantoan (2006), educação inclusiva é aquela capaz de abarcar todas as 

necessidades do sujeito, permitindo que ele faça parte do processo como interveniente do meio, sem 

ser excluído das atividades desenvolvidas. Dessa forma, como acontecimentos antagônicos a essa 

vertente, a intérprete relata sobre as falhas que percebe no atual modelo “inclusivo” vigente. 

Segundo ela: 

“[...] o incluir, ao meu modo de ver, é tornar participante efetivo e muita das vezes isso não 

acontece, o que acontece é o isolamento, é o contrário disso. É colocar esse alguém ali, então ele vai 

ficar ali, então você fica ali naquele canto com ele, então você querendo sempre colocar esse aluno 

em outro patamar. Não é isso. Não é essa a proposta. Não é esse o ideal. E é isso que em toda 
                                                           
15

 Pesquisa de campo realizada com a intérprete da instituição em 02 de nov. 2018.  
16 Pesquisa de campo realizada com a intérprete da instituição em 02 de nov. 2018. 
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oportunidade que eu tenho de falar, eu falo. Eu acho que a gente está buscando aqui não é 

igualdade, porque eles não são iguais. Eu acho que é equidade mesmo. É balancear. É dar as 

mesmas condições. Então a inclusão ainda é muito falha. A escola não está preparada, os 

professores não estão preparados, infelizmente. Mas é uma coisa que tem melhorado. É um 

processo de aprendizado. Por mais que essa instituição não tenha tanto conhecimento, eles ao 

menos são abertos ao ouvir e tentam fazer o possível para melhorar.”
17

 

Dessa forma, o relato nos faz refletir sobre a forma como o processo inclusivo se apresenta e 

seus desdobramentos frágeis. Embora a LDB (BRASIL, 1996) e a LBI (BRASIL, 2015) apresentem 

muitos avanços conquistados pelas PCD, observa-se que ainda existe o desconhecimento, 

transferência de responsabilidades e fragilidades sobre o conceito da inclusão. Assim, muitas falhas 

decorrem das lacunas que perpassam por todos os âmbitos do processo de inserção dos alunos com 

NEE nas salas de aulas regulares e sua efetivação se torna mais difícil com a falta de formação 

inicial e continuada do corpo escolar. 

Por fim, no que tange à concepção de escola bilingue, ela relata que: 

“a escola bilíngue não é uma escola só para Surdos, ao contrário do que muitas pessoas 

pensam. É uma escola que os ouvintes também seriam bem-vindos. Então, é o estar dentro do grupo 

que eu acho fundamental, porque eles têm uma cultura muito própria; o Surdo tem as características 

muito próprias deles que eu acho muito importante estar junto com seus pares. Mas não é só isso, é 

dar a oportunidade. Seria o inverso de dessa escola regular, onde tem Surdos isolados e ouvintes em 

sua maioria. Nesse formato atual, a língua que prevalece é a língua que seria a segunda língua dos 

Surdos. Seria o papel inverso, eu acredito que sim, facilitaria muito. Mas é uma coisa que 

infelizmente eu vejo que não está tão próxima de acontecer por uma questão de formação do 

profissional. Não tem profissional que atenda esses requisitos. Mas eu acredito ainda que seria o 

modelo ideal de escola para os surdos e o professor que já atua e está inserido no mercado de 

trabalho tem muito pouco tempo para qualquer outra coisa. Tem professor aí atolados em três turnos 

de trabalho. Onde ele buscaria tempo para ter essa formação em LS? Não há esse incentivo, os que 

ainda estão na universidade, têm uma disciplina para aprender uma língua. Não tem como. São seis 

meses pra aprender uma língua. É uma coisa impossível de acontecer.”
18

 

 

 

 

                                                           
17

 Pesquisa de campo realizada com a intérprete da instituição em 02 de nov. 2018. 
18

 Pesquisa de campo realizada com a intérprete da instituição em 02 de nov. 2018. 



111 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Muitos foram os processos sócio-históricos presentes na Educação de alunos Surdos cujos 

percursos culminaram nas leis que garantem o direito das pessoas com NEE no Brasil. Através da 

implementação de leis, oriundas das discussões travadas pelos movimentos pró-inclusão presentes 

na sociedade, o país começou a implementar formas de assegurar os direitos a essa minoria social 

demarcada pela exclusão e opressão histórica. 

Apesar das discussões e lutas dos movimentos minoritários, a fim de estabelecer respaldos 

legais para sua formação acadêmica, identitária e no âmbito da LS, para alunos surdos, observa-se 

que tal realidade caminha em passos lentos, uma vez que as leis vigentes “inserem” os alunos 

Surdos nas salas de aula de alunos ouvintes, mas não promovem ações para sua participação efetiva 

em tal processo. 

Dessa forma, o país começou a implementar a inclusão de uma forma inadequada, pois 

apenas houve a promulgação das leis que garante aos alunos Surdos seus direitos escolares, todavia, 

são poucas as políticas públicas de assistência e permanência. 

O que se observa, ao analisar o relato do aluno e de sua intérprete, é uma lacuna entre as leis 

vigentes e a implementação atual dos recursos de efetivação das mesmas. Por um lado, cada dia 

mais alunos surdos se encontram presentes nas salas de aula regulares da RP da EB para 

completarem seus estudos, por outro lado, quando estão dentro da sala de aula, as barreiras se 

iniciam com o idioma que se veicula as informações: toda a escola se comunica através do 

Português, enquanto apenas o aluno surdo e o intérprete se comunicam em LS. 

Devido ao fato de a maior parte de alunos surdos serem filhos de pais ouvintes, como 

apresenta Goldfeld (2002) e, provirem de uma família majoritariamente ouvinte, eles não aprendem 

a LS de seu país de origem na idade adequada, assim, não são expostos a interações na mesma 

proporção que um ser ouvinte, o que acarreta muitas falhas no campo do pensamento, como 

observado por Vygotsky (1995) devido ao fato de terem o input linguístico iniciado tardiamente. 

Quando os alunos surdos ingressam no Ensino Médio, pressupõe-se que já tenham 

desenvolvido a estruturação linguística, matemática e do pensamento para que possam vencer os 

desafios dessa etapa de ensino. Entretanto, o que se percebe é que os alunos Surdos, em sua grande 

maioria, não conseguiram desenvolver seu cognitivo de forma plena, como relatado pela intérprete 

durante a entrevista, o que acarreta muitas dificuldades para resolver problemas envolvendo 

equações que necessitam de uma matemática mais elaborada. 
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No que concerne ao campo dos sinais em Libras para os conteúdos específicos, muitos ainda 

não são conhecidos e alguns não tem uma representação. Assim, há barreiras na construção do par 

associativo signo-significante (SAUSSURE, 2006), o que deixa como urgente o incentivo por parte 

do Estado em novos projetos que visem à criação e divulgação de sinais específicos da disciplina de 

física, para que assim, essa barreira da falta de sinais não seja um empecilho no aprendizado. 

A promoção de políticas públicas que visem criar e divulgar sinais das disciplinas 

específicas é um fator que irá contribuir não apenas para o aprendizado da disciplina, mas 

propiciará ao usuário da Libras desenvolvimento e enriquecimento do seu idioma, pois todas as 

informações dos diversos meios de comunicação, acadêmicos ou não, chegam a eles veiculados 

pela LS. 

A viabilização de experiências visuais, por parte dos professores, é outro fator a ser 

considerado, visto que alinhar teoria e prática possibilita outras perspectivas no processo 

ensino/aprendizagem, como preveem os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), 

propiciando um maior grau de liberdade, autonomia e habilidades a serem adquiridas por parte do 

aluno, a fim de maturar os conceitos aprendidos em sala, enquanto oferece outros meios ao aluno 

Surdo à compreensão dos conceitos, uma vez que seu principal canal de veiculação da informação 

se dá através de experiências visuais. 

Tratando-se do cotidiano da sala de aula, faz-se necessário que haja adaptações curriculares 

que culminem em uma maior compreensão dos alunos Surdos na promoção da inclusão, em que se 

pense em uma educação capaz de assistir as demandas necessitadas por cada aluno de forma igual, 

para que participem do processo ensino/aprendizagem como intervenientes desse, juntamente com 

os alunos ouvintes, como prevê a LBI. 

A formação continuada para o corpo docente também se torna de suma importância, uma 

vez que se faz necessário que cada sujeito do ambiente escolar compreenda seu papel na formação 

dos alunos com NEE, não transmitindo suas funções e responsabilidades a outrem, pelo 

desconhecimento de suas funções formativas. 

Ao papel formativo no campo inicial e continuado, cabe a intervenção do Estado, com a 

criação de Políticas Públicas aos profissionais de alunos Surdos para compreenderem a Libras, uma 

vez que o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005 e a lei nº 10.436/2002 já estabelecem uma 

compreensão mínima acerca da formação de alunos Surdos. 

Por fim, a dualidade acesso-permanência se encontra numa linha tênue, visto que marcos 

legais que estabelecem o primeiro não são suficientes para abarcar o segundo. Com isso, cabem 

aqui as indagações feitas através desse estudo sobre a realidade vivenciada pelo aluno Surdo e sua 



113 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

intérprete, levantando questionamentos sobre os acontecimentos relatados e esperando que as 

contribuições feitas possam ser parte das reflexões sobre a conjuntura educacional atual. 
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RESUMO 

O presente relato cita as experiências vividas pelas estagiárias estudantes do curso de Licenciatura em Geografia com o 

Programa Residência Pedagógica na Escola Estadual Lúcio dos Santos no período de Novembro de 2018 até Janeiro de 

2020. Nossa formação foi realizada em dois momentos, o primeiro na IES PUC MG e o segundo na escola, onde 

realizamos diversas atividades com o cumprimento de uma carga horária de 440 horas no ambiente escolar, com o 

acompanhamento da professora regente Maria Guilhermina Coimbra Bueno. O trabalho tem como objetivo descrever e 

qualificar o processo de formação como docente e as dificuldades enfrentadas ao realizar alguns projetos dentro da 

escola.  
 
Palavras-chave: Formação. Residência Pedagógica. Relato de Experiência. 

 

PEDAGOGICAL RESIDENCE:                                                                                     

experience report at Lúcio dos Santos State School 

 

ABSTRACT 

The present report mentions the experiences lived by the trainee students of the Degree in Geography with the 

Pedagogical Residency Program at the Lúcio dos Santos State School from November 2018 to January 2020. Our 

training was carried out in two moments, the first at IES PUC MG and the second in the school, where we carry out 

various activities with the fulfillment of a workload of 440 hours in the school environment, with the accompaniment of 

the conducting teacher Maria Guilhermina Coimbra Bueno. The work aims to describe and qualify the training process 

as a teacher and the difficulties faced when carrying out some projects within the school. 

 

Keywords: Formation. Pedagogical Residence. Experience report. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de estágio pode ser entendido como uma prática do docente com caráter 

educativo, complementando o ensino em sala de aula. O contato do estagiário com o ambiente 

escolar e as divergências apresentadas nele são a melhor forma pela qual o futuro profissional 

poderá aprender e associar, de forma integrada, teoria e prática escolar. Na construção do trabalho 

docente, o aluno estagiário deve ser preparado, levando em consideração todo o contexto em torno 

de sua realidade, desde a histórica como a sociocultural. Segundo Corte e Lemke (2015), 

 

O estágio supervisionado permite ao futuro profissional docente conhecer, analisar e refletir 

sobre seu ambiente de trabalho. Para tanto, o aluno de estágio precisa enfrentar a realidade 

munido das teorias que aprende ao longo do curso, das reflexões que faz a partir da prática 

que observa, de experiências que viveu e que vive enquanto aluno, das concepções que 

carrega sobre o que é ensinar e aprender, além das habilidades que aprendeu a desenvolver 

ao longo do curso de licenciatura que escolheu. (CORTE E LEMKE, 2015, p.2). 

 

O estágio é o eixo de articulação entre a teoria e a prática, tendo grande importância para 

compreensão da dinâmica escolar. Ao participar das atividades e situações cotidianas das escolas, 

nós, estagiárias, temos a possibilidade de avaliar planos de ensino, refletir sobre metodologias, 

construir e ampliar nossos conhecimentos. De acordo com Scalabrin e Molinari (2013), 

 

O aprendizado é muito mais eficiente quando é obtido através da experiência; na prática o 

conhecimento é assimilado com muito mais eficácia, tanto é que se torna muito mais 

comum ao estagiário lembrar-se de atividades durante o percurso do seu estágio do que das 

atividades que realizou em sala de aula enquanto aluno. Na efetiva prática de sala de aula o 

estagiário tem a possibilidade de entender vários conceitos que lhe foram ensinados apenas 

na teoria. Por isso, o estudante deve perceber no estágio uma oportunidade única e realizá-

lo com determinação, comprometimento e responsabilidade. (SCALABRIN; MOLINARI, 

2013, p.2). 

 

Este relato foi realizado por três estagiárias do curso de Licenciatura em Geografia da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Coração Eucarístico, localizada em Belo 

Horizonte - MG. Esse trabalho se trata de um relato descritivo a respeito das nossas experiências 

como futuros docentes, em que aprendemos e compartilhamos ideias de um ensino mais didático e 

uma geografia mais lúdica. 

A experiência como estagiárias residentes ocorreu no período de novembro de 2018 a 

janeiro de 2020, tendo como coordenador o Me. Marcelo Eduardo Zanetti, Bacharel /Licenciado em 

Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Mestre em Geografia Humana 

pelo IGC da Universidade Federal de Minas Gerais e orientada pela Prof.ª Maria Guilhermina 
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Coimbra Bueno, Licenciada em Geografia na instituição de ensino Universidade do Estado de 

Minas Gerais. 

O estágio foi vivenciado em dois momentos subsequentes: o primeiro na Instituição de 

Ensino PUC MG, onde foram executadas palestras e discussões acerca da importância do Estágio 

como ferramenta de preparo do docente no ambiente escolar e das perspectivas atuais da educação e 

da prática do ensino a geografia. E, no segundo momento, realizado na escola campo do estágio, a 

Escola Estadual Lúcio dos Santos, onde realizamos as atividades e os projetos.  

Apesar de todas as dificuldades e empecilhos em torno do estágio, essa prática foi 

fundamental para o nosso crescimento pessoal e profissional. O programa residência pedagógica foi 

um aprimoramento dos nossos conhecimentos e uma aquisição de habilidades que possibilitará a 

construção de uma educação transformadora e de qualidade. Esse relato tem como objetivo ressaltar 

a importância do contato do docente com a realidade escolar, estando frente a frente com os 

obstáculos e dificuldades em sala de aula. 

 

RELATO 

 

A Escola Estadual Lúcio dos Santos está localizada na Rua Padre Eustáquio, número 16, no 

bairro Carlos Prates, na cidade de Belo Horizonte - MG. Além de receber alunos do próprio bairro, 

a escola também alcança alunos dos bairros Padre Eustáquio, Minas Brasil, Prado, Calafate. O 

bairro onde a escola se localiza é um dos mais antigos da região, estando, ainda, presentes casas 

com estruturas antigas e escolas com mais de 50 anos de funcionamento; porém, com o crescimento 

da cidade de Belo Horizonte, o bairro Carlos Prates consequentemente teve um alto crescimento, 

principalmente por se localizar próximo ao centro da capital.  

Na região, existem postos de saúde, escolas, comércio e até mesmo uma estação de metrô 

próximos à escola. A Escola Estadual Lúcio dos Santos tem uma localização privilegiada, pois está 

próxima de importantes vias e redes de ligação.  

Atualmente, a Escola Estadual Lúcio dos Santos funciona em três turnos com média de 300 

alunos. Para a organização do quadro funcional, a escola conta com uma diretora e uma vice-

diretora, duas supervisoras, uma bibliotecária, doze professores na parte da manhã, noves 

professores no turno da tarde, seis professores no turno da noite, três secretários, duas cantineiras, 

um porteiro e duas pessoas responsáveis pelos serviços gerais no ambiente escolar.   

A escola oferece para os alunos que necessitam de cuidados especiais quatro especialistas 

para acompanhá-los. Existem, no ambiente escolar, cerca de 40 profissionais. Horários do ensino 
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fundamental: 1° turno (manhã): 07h às 11h20min; 2° turno (tarde): 13h às 17h20min; 3º turno 

(noite): 19h às 21h40min. Durante a parte de manhã, temos turmas do 9º ano do ensino fundamental 

ao 3º ano do ensino médio, na parte da tarde, são ministradas aulas do 1º ano até o 8º ano do ensino 

fundamental e durante a noite, acontecem aulas do 1º ano até o 3º ano do ensino médio. 

Atualmente, a escola não conta com aulas para Ensino de Jovens e Adultos - EJA.  

O prédio escolar passou por algumas mudanças e hoje conta com muitas salas vazias, devido 

à falta de alunos e pelo tamanho da estrutura da escola. A escola possui um auditório, uma 

biblioteca, quatro banheiros para uso dos alunos, sendo dois masculinos e dois femininos, um 

banheiro para professores e funcionários da escola, sala da direção, sala da vice-direção, secretaria, 

uma sala de informática, uma cantina e um pátio central. O ambiente escolar não conta com quadra 

de esportes, dessa forma, os alunos praticam atividades de Educação Física no pátio central, porém, 

planejamos alguns projetos que foram essenciais para a melhoria do espaço escolar.  

Foram vivenciadas, em média, por cada estagiária, cerca de 440 horas no ambiente escolar, 

cerca de cinco horas diárias, duas vezes na semana, durante agosto de 2018 até janeiro de 2020. 

Durante o período, também acompanhamos os alunos em atividades extrassala de aula como 

gincanas no ambiente escolar, auxílio na criação e organização do Museu Lúcio dos Santos através 

de apoio aos alunos na parte decorativa. Também prestamos suporte à excursão no centro esportivo 

do Serviço Social do Comércio-SESC no mesmo bairro da escola para a realização da competição 

esportiva na qual houve a participação de outras escolas. 

Participamos também de reuniões gerais, em que nos reunimos com as outras escolas para 

trocarmos experiências e relatos. Em alguns dias, a PUC Minas nos proporcionou manhãs de 

formação. Participamos de palestras onde foram apresentados atividades realizadas em algumas 

escolas como forma de nos incentivar como futuros docentes.  

Durante o período do projeto, foi possível acompanhar a professora regente, desde o 

planejamento de aulas, aulas ministradas, apresentação e realização de trabalhos em grupo dos 

alunos ao suporte pedagógico dentro das salas de aula. Como tirar dúvidas durante as aulas, fazendo 

com que o raciocínio do aluno seja facilitado. Outro auxílio em sala de aula foram os “vistos” nos 

cadernos dos alunos, assim, ajudando o trabalho da professora a fim de que ela dedicasse mais 

atenção aos alunos com dúvidas. 

Todo o andamento do projeto foi acompanhado pela professora regente, bem como a 

discussão de ideias e propostas para a realização de todos os projetos de intervenção. Para facilitar a 

organização nesse período, foram utilizadas fichas de frequência, relatórios mensais e anuais 

assinados, entregues durante e ao final do projeto.  
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A partir da observação das aulas e do acompanhamento escolar, percebemos um 

comprometimento e empenho da professora Maria Guilhermina com a escola e alunos, tornando o 

ensino mais prazeroso e, como consequência, o conhecimento dos alunos se enriquece e é notória a 

satisfação deles com o aprendizado dentro da sala de aula. Os alunos reconhecem e valorizam a 

dedicação dada no dia a dia escolar. 

Nas regências ministradas por nós, residentes, tanto individuais quanto em duplas, a 

professora nos orientou sobre o tema escolhido com conversas e com a discussão do objetivo 

proposto, com o auxílio de materiais oferecidos pela escola (livro didático e data show), sendo 

possível colocar em prática tudo o que havíamos aprendido e observado. Após as aulas ministradas, 

sempre obtivemos um “feedback” por parte da professora regente, assim, pudemos melhorar cada 

vez mais nossa maneira de reger uma sala de aula. 

 

PROJETOS DE INTERVENÇÃO ESCOLAR 

 

Como resultado do comprometimento e dedicação proposto pelo programa e após discussão 

das necessidades dos alunos e da escola, como benefício, foram realizadas algumas intervenções na 

Escola Lúcio dos Santos durante o período de Residência Pedagógica. Foram eles: 

 

a) Revitalizar e conviver no espaço escolar  

 

Em campo, percebemos que a escola estava carente em relação aos espaços que os alunos 

tinham disponíveis para momentos de recreação e para realizarem suas atividades físicas. 

Realizamos algumas reuniões com a direção da escola para elaboração do projeto “Revitalizar e 

Conviver no Espaço Escolar”. O objetivo principal do projeto era proporcionar aos alunos da Escola 

Estadual Lúcio dos Santos um espaço para que eles pudessem utilizar nos intervalos das aulas e 

para que eles se sentissem pertencentes ao espaço, dessa maneira, os alunos também contribuíram 

para a construção e manutenção do ambiente de recreação. 

Percebemos a necessidade de trabalhar com a ideia de área natural, já que no ambiente 

escolar, os espaços verdes estavam em defasagem, com a ideia inicial de realizar uma melhoria no 

canteiro ao entorno de uma árvore e produzir bancos para serem colocados no pátio da escola, 

porém, ao listarmos os materiais, percebemos que seria inviável, pois o canteiro estava precisando 

de uma reforma e iríamos precisar de ajuda de profissionais. A ideia seguinte foi criar canteiros 
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verticais nos muros da escola e utilizar de outros canteiros que estavam inutilizados, além da 

produção dos assentos “puffs” observadas nas imagens 3 e 4. 

 

Imagem 1 - Canteiro vertical 

 
Fonte: Fotografia de Cristilene Almeida (2019) 

 

Imagem 2 - Canteiro feito de pneus 

 
Fonte: Fotografia de Cristilene Almeida (2019) 

 

Dessa maneira, listamos os materiais necessários e pedimos aos alunos nas salas de aula que 

nos ajudassem a recolher esses materiais. Levamos ofícios assinados pela diretora da escola em 

comércios ao redor dela para que conseguíssemos doações, já que o programa não dispõe de uma 

renda para auxílio nos projetos escolares. Os alunos organizaram uma gincana na qual os ajudamos 

e uma das atividades dela era recolher o maior número de materiais que seriam necessários para o 

projeto de revitalização do espaço escolar. 
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Imagem 3 - Produção dos assentos “puffs” 

 
Fonte: Fotografia de Cristilene Almeida (2019) 

 

Imagem 4 - Assentos “puffs” 

 
Fonte: Fotografia de Cristilene Almeida (2019) 

 

Em geral, a maior dificuldade no projeto foi a falta de verba para a realização de um projeto 

mais elaborado e a dificuldade para recolhimento dos materiais que conseguimos com as doações, 

mas percebemos que grande parte dos alunos se envolveu para que o projeto fosse realizado, já que 

é necessário continuar tendo um acompanhamento, cuidado e manutenção dos espaços verdes da 

escola.  O projeto foi realizado no período de oito de agosto a 28 de novembro de 2019.  

 

b) “Geografando” - O jogo 

 

O jogo utilizado na intervenção pedagógica foi desenvolvido no “Programa Residência 

Pedagógica”, projeto de iniciação docente do governo federal. O jogo intitulado “Geografando” 
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consiste numa adaptação do jogo “Monopoly” com atributos e elementos da geografia física e 

perguntas pautadas nas habilidades requeridas na BNCC para o 6º ano do ensino fundamental. 

O jogo foi aplicado a duas turmas de primeiro ano do ensino médio (1ºA e 1ºB) a fim de se 

realizar um diagnóstico dos alunos. Imagem 5 e 6. Foi possível identificar, após a aplicação do jogo, 

que as dificuldades mais comuns estão relacionadas à Cartografia e Climatologia. Elaborou-se, 

portanto, uma oficina de Cartografia e uma oficina de Climatologia com o auxílio da professora 

preceptora de geografia, a fim de elucidar algumas questões acerca do tema. 

 

Imagem 5 - Aplicando o jogo 

 
Fonte: Fotografia de Vânia Lucia (2019) 

 

Imagem 6 - Aplicando o jogo 

 
Fonte: Fotografia de Vânia Lucia (2019) 
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Posteriormente, foi aplicada uma prova como forma de avaliação dos alunos após as oficinas 

ofertadas. Essa avaliação permitiu reconhecer se os alunos, de fato, apreenderam os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Essa intervenção pedagógica foi de suma importância, pois possibilitou 

uma interação entre os alunos e, ao mesmo tempo, produziu conhecimento.  

 

c) Regiões do Brasil 

 

O projeto de intervenção pedagógica “Regionalização do Brasil” teve como público alvo os 

alunos do 2º ano do ensino médio. O principal objetivo dessa intervenção foi auxiliar na 

compreensão do processo de Regionalização do Brasil, sobretudo seus aspectos físicos, 

socioeconômicos, culturais e políticos de forma lúdica. 

A idealização do projeto surgiu a partir do próprio conteúdo programado pela Professora 

Maria Guilhermina para as turmas. Num primeiro momento, foram ministradas aulas temáticas 

sobre cada região. Posteriormente, os alunos foram divididos em grupos (cinco grupos - equivalente 

às cinco regiões brasileiras) e orientados para realizar pesquisas (em casa) acerca das regiões, em 

que cada grupo ficou responsável por apresentar uma região brasileira em sala (em forma de 

seminário) imagem 7. Além disso, de forma individual, os alunos também tiveram de produzir um 

relatório escrito da região sorteada (padronizado nas normas ABNT). 

 

Imagem 7 - Apesentaçao  das 7 regiões Brasileiras 

 
Fonte: Fotografia de Cristilene Almeida (2019) 

 

Como produto final do projeto, foi construído um quebra-cabeça de dois metros pelos alunos 

com o auxílio das residentes, observado na imagem 8. Cada peça do quebra-cabeça correspondeu a 
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alguma região brasileira. Nessas peças, os alunos realizaram colagens de imagens retiradas de 

revistas de acordo com os aspectos pedidos (aspectos físicos, socioeconômicos, culturais e 

políticos). 

 

Imagem 8 - Quebra cabeça das 5 regioes Brasileiras 

 
Fonte: Fotografia de Tamiris Caldeira (2019) 

 

O projeto foi mediado pela professora preceptora da instituição e realizado no período de 

nove de maio a 19 de junho de 2019. 

 

d) “Aulão” para o Enem (2019) 

 

A fim de atender a demanda dos alunos do 3º ano do ensino médio, candidatos do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), ministrou-se, pelas residentes, um “Aulão” aos alunos do 3º 

ano do ensino médio; imagem 9 e 10,  para revisar os conteúdos de Geografia que mais caíram no 

ENEM nos últimos três anos, respectivamente 2016, 2017 e 2018. A priori, foram selecionadas as 

questões em meio digital (internet), em seguida, as questões foram compartilhadas com a turma 

(para estudarem em casa) e, posteriormente, levaram as dúvidas para que as questões pudessem ser 

discutidas no dia do “Aulão” pelas residentes. 
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Imagem 9 - Aulão do ENEM 

 
Fonte: Fotografia de Sabrinas Elis (2019) 

 

Imagem 10. Aulão do ENEM 

 
Fonte: Fotografia de Cristilene Almeida (2019) 

 

Tal projeto possibilitou um contato maior dos alunos do 3º ano com as questões do ENEM, 

dicas de interpretação de texto, métodos para resolução de questões e melhor clareza do conteúdo 

estudado em sala de aula. O projeto foi mediado pela professora preceptora da instituição e foi 

realizado no período de 27 de outubro a 31 de outubro de 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos que nossa vivência dentro da Escola Estadual Lúcio dos Santos nos 

proporcionou uma visão diferente do que realmente é ser professor. Consequentemente, ao ingressar 

em uma universidade de licenciatura, romantizamos a docência ao nos compararmos com boas 
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vivências em sala de aula. Em nossa opinião, todos os alunos que cursam licenciatura devem ter 

uma experiência com a iniciação à docência. É necessário que, além da fase assistida, tenha também 

a fase de intervenção em sala, para que o futuro professor seja posto em situações diferentes para 

saber se ele conseguirá lidar com os diferentes problemas encontrados. 

Para muitos, o Residência Pedagógica foi um divisor de águas no sentido de seguimentos de 

carreiras. Como a Geografia nos possibilita seguir diversas áreas, algumas pessoas, ao terem a 

experiência da docência, acabam escolhendo outros seguimentos da Geografia, porém, é uma 

oportunidade enriquecedora. 
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RESUMO 

Este relato é a experiência dos autores com o Programa Residência Pedagógica na Escola Elpídio Aristides de Freitas 

durante 1 (um) ano e 6 (seis) meses de acompanhamento junto ao preceptor, ambientação escolar e aplicação de 

regências e projetos pedagógicos. Nossa experiência é de cunho pessoal e, embora desenvolvido em equipe, os autores 

buscaram evidenciar a realização do Projeto “Países Fictícios”, desenvolvido nas turmas de Primeiro Ano do Ensino 

Médio. Além disso, ressaltamos como o Programa Residência Pedagógica foi benéfico para a formação em licenciatura 

em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: Experiência. Geografia. Residência Pedagógica. Educação. 

 

AN EXPERIENCE WITH THE PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM: 

ELPÍDIO ARISTIDES DE FREITAS STATE SCHOOL 

 

ABSTRACT 

This report is an experience of the authors with the Pedagogical Residency Program at Elpídio Aristides de Freitas 

School during 1 (one) year and 6 (six) months of follow-up with the preceptor, school environment and application of 

rules and pedagogical projects. Our experience is personal and although developed as a team, the authors seek to 

highlight the implementation of the Project “Fictional Countries” developed in the classes of the First Year of High 

School. In addition, we emphasize how the Pedagogical Residency Program was beneficial to the graduation degree in 

Geography from the Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste presente relato, buscamos explicitar a nossa experiência com o Programa Residência 

Pedagógica na Escola Estadual Elpídio Aristides de Freitas entre os meses de outubro de 2018 a 

dezembro de 2019. Nesse período, realizamos atividades com nosso professor preceptor, a equipe 

de residentes e a coordenação escolar. O Programa Residência Pedagógica é financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior e em parceria com a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais.  

O programa Residência Pedagógica surge com o propósito de inclusão de estudantes de 

licenciatura no ambiente escolar, a fim de que se promova, com a prática no cotidiano da escola, o 

aprimoramento das atividades docentes, as quais servirão de base para as dinâmicas que serão 

utilizadas após a formação dos estudantes de licenciatura em Geografia. Com base na experiência 

pedagógica no campo de ensino, fez-se necessária a elaboração de projetos que contribuam para o 

desenvolvimento dos conteúdos aplicados na disciplina de Geografia na escola. Assim, nesse relato, 

verticalizamos sobre a experiência da aplicação do Projeto “Países Fictícios” em três turmas de 

Primeiro Ano. Relatamos também em que consiste a Residência Pedagógica, a experiência das 

regências de aula compartilhadas e individuais. Ao final, ressaltamos a importância do projeto e a 

necessidade de que mais graduandos em licenciatura participem do programa e fomentem sua 

continuidade. 

 

METODOLOGIA 

 

O Programa Residência Pedagógica é uma iniciativa para integrar a Política Nacional de 

Formação de Professores. Seu objetivo principal é aperfeiçoar a formação dos cursos de 

licenciatura, proporcionando uma maior imersão dos licenciados na escola, garantindo, a partir da 

segunda metade do curso, uma maior experiência com o ambiente escolar. 

A experiência visa assegurar que as habilidades de ensino sejam aperfeiçoadas na escola, 

com o acompanhamento ao professor preceptor. Assim, os objetivos específicos são: 
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 Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a 

exercitar, de forma ativa, a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando de 

coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas 

e metodologias; 

 Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, tendo por base a 

experiência da residência pedagógica; 

 Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre 

a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo 

das redes de ensino na formação de professores; 

 Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação 

inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

 

O subprojeto corresponde a área do Ensino da Geografia, assim, o objetivo geral é 

implementar ações pedagógicas com inovação em escolas parceiras das redes públicas de educação 

básica para estimular a articulação entre a teoria e a prática, ampliando a formação dos licenciados. 

Sendo assim, determinam-se os objetivos específicos: 

 

 Aperfeiçoar os discentes do curso de Geografia com o desenvolvimento de projetos que 

fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciado a exercitar, de forma prática, o que 

é aprendido em sala de aula;  

 Aprimorar os estágios supervisionados dos cursos de licenciatura em Geografia na PUC 

Minas, tendo por base a experiência desenvolvida no Programa da Residência Pedagógica;  

 Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre o Curso de Geografia da PUC Minas e as 

escolas de educação básica rede pública de ensino, promovendo a sinergia entre a 

Universidade e as escolas de educação básica que recebem os bolsistas, estimulando o 

protagonismo das redes de ensino parceiras que participam no processo de formação dos 

professores de Geografia; 

 Analisar os impactos das orientações contidas na BNCC - Base Nacional Curricular Comum 

em Geografia de Educação Básica e nos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial contida nos professores de Geografia da PUC Minas. 
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O projeto Países Fictícios foi uma iniciativa dos alunos residentes em Geografia na escola. 

Mas a criação dele advém de uma experiência em sala de aula na universidade, mais precisamente, 

na disciplina de Metodologia de Ensino a Geografia, ministrada pela Me.. Prof. ª Juliana de Lima 

Caputo. Nessa disciplina, desenvolvemos, durante o semestre, os países fictícios, que consistia em 

criar um país, sua história, seus contextos culturais, sociais e políticos. Além disso, deveríamos 

geolocalizar esse país criado no globo terrestre, fazer mapas temáticos de hipsometria e declividade, 

vegetação, clima, correntes marítimas, população e ocupação do território. Tínhamos que explicar 

diversos fatores, como por exemplo a relação desse país com países vizinhos, a moeda, os costumes 

que foram descritos anteriormente, entre outros. 

A partir dessa experiência, visualizamos que os alunos do Primeiro Ano possuíam uma 

deficiência em conceitos gerais de Cartografia. Isso foi percebido após regências de aula com temas 

de cartografia, escala e história do município de Belo Horizonte. Os alunos não sabiam se localizar 

na cidade e não tinham perspectivas básicas de análise da paisagem, nem leitura de mapas, tanto do 

Geoatlas quanto dos mapas do livro didático. Alguns poucos alunos conseguiam se localizar em 

seus bairros e nos trajetos casa-escola, o que já era um bom ponto de partida para que pudéssemos 

ajudar os estudantes ainda mais na confecção dos mapas para o trabalho e para o entendimento 

deles sobre o lugar em que residiam em diferentes escalas.    

É de muita importância para o estudo da Geografia escolar a necessidade de ambientar, 

transpor e analisar mapas, a fim de que se possa ter uma melhor compreensão da realidade e de 

espacializar o mundo. Assim, precisávamos sanar esses problemas enfrentados pelos alunos e, por 

meio de conversas com o professor preceptor e com a professora da disciplina no curso de 

Geografia, procuramos adaptar o que aprendemos na graduação e transpor para a sala de aula por 

meio de regências e aulas temáticas para desenvolver o projeto. 

Assim, objetivamos que essa adaptação deveria ser em diminuir o número de mapas temáticos e dar 

enfoque na composição do território, na história e nos elementos básicos de um mapa. O território 

consistia em espacializar o país fictício do aluno no mapa-múndi e, através dessa localização, traçar 

características físicas consistentes com essa localização. Os países deveriam ter uma consistência 

com o local em que se encontrava, portanto, países em regiões tropicais do globo deveriam 

apresentar o clima tropical, países em áreas de falhas tectônicas no globo deveriam apresentar 

atividades vulcânicas e sísmicas, entre outros fatores que condizem com essa localização. Tudo isso 

era diretamente ligado aos fatores políticos, financeiros, sociais e culturais de cada país e era 

observado e avaliado através da história apresentada pelo aluno. 

 



131 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

De maneira geral, foi observada uma grande dificuldade por parte dos alunos em questões 

básicas de geografia física e cartografia, questões como o relevo, dinâmica interna da Terra e escala 

eram os casos mais graves. Foram necessárias aulas específicas para a confecção dos mapas de 

relevo e isso ocorreu para que fosse possível ensinar um pouco mais aos alunos sobre esse tema.  

Houve uma maior facilidade por parte dos alunos para questões como a história e a bandeira do país 

que demandaram muita criatividade.  

Ao final do projeto, observou-se que grande parte dos alunos participou de maneira ativa, 

eles puderam evoluir na cartografia, conhecimentos sobre relevo, dinâmica interna e sobre a 

interação desses fatores físicos com os fatores humanos. Alguns destaques foram observados, um 

deles foi um aluno que tinha um passado não muito bom em Geografia. Ele já havia tomado 

“bomba” em outra escola, tinha pouco interesse pelas aulas e, consequentemente, participava pouco.  

Esse mesmo aluno tem um grande talento para desenhos e evidencia uma grande 

criatividade. O resultado foi que ele, sozinho, criou seu país, criou a história e confeccionou alguns 

dos mapas mais belos de todo o projeto. O destaque desse aluno, que pesquisou e confeccionou 

sozinho seus mapas a partir da inspiração vinda das aulas, mostra como é importante trabalhar com 

os alunos valorizando cada talento que eles têm. Na imagem abaixo, temos um dos murais da 

escola, onde foram colocados os trabalhos realizados pelos alunos: 

 

Imagem 1 - Mural da escola com o Projeto 

 
Fonte: Acervo dos Autores (2019). 
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Como observado, o uso da cartografia na escola é fundamental para o desenvolvimento 

criativo, cognitivo e de espacialização dos alunos. Os países fictícios foram a base para que se 

pudesse trabalhar mais amplamente o ensino da Geografia. 

Para finalizar o projeto, foram confeccionados alguns murais com os mapas de todos os 

alunos participantes para que todos pudessem ver o trabalho dos colegas. Isso pode ajudar outras 

turmas em possíveis trabalhos semelhantes, já que o professor orientador gostou do projeto e 

pretende implementá-lo em outras turmas. 

 

Imagem 2 - Outro mural da escola com o Projeto 

 
Fonte: Acervo dos Autores (2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto Países Fictícios teve grande relevância na escola, na formação dos alunos e na 

formação de nós, residentes. Implementá-lo não foi uma tarefa fácil, tendo em vista que muitos dos 

estudantes do primeiro ano do ensino médio ainda tinham grandes dificuldades em questões básicas 

como a dinâmica interna da Terra, escala, geopolítica, entre outros. Além de tudo isso, como foi um 

projeto pensado durante o bimestre, o tempo para seu desenvolvimento foi muito pequeno. Foram 

cerca de duas semanas, algo em torno de cinco ou seis aulas. Com esse tempo, muitas das tarefas 

desenvolvidas pelos alunos tiveram que ser feitas em casa; o auxílio dado pelos residentes e pelo 

professor poderia ter sido bem maior.  

Grande parte dos estudantes desenvolveu com êxito as atividades, porém, alguns não 

participaram. Talvez essa falta de participação tenha vindo da ausência de interesse causada pelo 

não conhecimento por parte dos alunos quanto aos temas necessários para a elaboração do projeto.  

O projeto Países Fictícios visou levar até o estudante do ensino fundamental e/ou médio o 

conhecimento de que os fatores físicos estão diretamente ligados aos humanos, econômicos, entre 

outros. Além disso, o projeto contribuiu com as noções cartográficas do estudante, sendo assim, 

pode-se dizer que o projeto obteve êxito e que todos os problemas enfrentados e os poucos 

resultados ruins servem como aprendizado para uma prática docente em projetos semelhantes ou em 

uma aula expositiva que pode ser ministrada futuramente. O sucesso foi tão evidente que o 

professor preceptor que nos acompanhava no Elpídio, que não conhecia o projeto Países Fictícios, 

decidiu aplicá-lo nos próximos semestres em várias turmas. Esse projeto tem capacidade de ter 

ainda mais êxito no futuro, pois será aplicado com um maior planejamento e com mais tempo para 

os estudantes montarem as histórias e os mapas dos países. 

Concluímos que a experiência com o “Programa Residência Pedagógica” foi enriquecedora 

em diversos aspectos, pois nossa experiência em sala de aula e em ambientação escolar foi muito 

ampliada. Com o programa, conseguimos ter mais vivência escolar, proximidade com os alunos, 

preparação de aulas mais elaboradas, projetos e, além disso, o corpo pedagógico da escola, que é 

fundamental para o andamento dos projetos de todas as disciplinas da escola.  

Sabemos que o ambiente escolar é complexo e, culturalmente falando, é muito importante 

trabalhar a diversidade em temas relacionados ao meio ambiente, política e às culturas mais 

artísticas como música, dança e teatro. Em nossas vivências, experimentamos esses momentos em 

que a escola transmite acolhimento e representações artísticas dos alunos, trabalhando tanto a 
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autonomia quanto a capacidade de trabalhar em grupo, fundamental para o mercado de trabalho e, 

para além disso, a vida em sociedade. 

Outro ponto a ser ressaltado é que o programa possibilitou nossa imersão escolar que, na 

maioria das vezes, os programas de Estágio Supervisionado presentes na grade curricular do curso 

não oferecem. Isso é devido ao semestre e ao número de horas cumpridas, a necessidade de 

permanecer em estágio e na universidade torna essa imersão menos evidente. No Residência, 

experimentamos momentos que, em um Estágio Supervisionado, não ocorrem, como a comunicação 

com os alunos, a observação em sala de aula e os diagnósticos mais precisos sobre a condição 

socioeconômica dos alunos da escola, assim como o desenvolvimento de projetos que ultrapassam o 

tempo de estágio de 6 (seis) meses fornecido pela instituição. 

Acreditamos que o Programa Residência Pedagógica ajuda a desenvolver a dinâmica de 

aula, a regência e o domínio de sala de aula, a convivência e a psicologia com os alunos de ensinos 

fundamental e médio, intercalando momentos de encontro entre os residentes e planejamento, ou 

seja, de trabalho em equipe com o professor preceptor e de desenvolvimento pessoal como futuros 

professores em uma sala de aula com regência individual. O tempo de duração do programa 

enriquece essa experiência e prepara melhor o docente para exercer um bom trabalho como futuro 

professor. 
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RESUMO 

Este relato pretende descrever a aplicação da teoria didática da história de Jorn Rüsen em uma turma de ensino médio 

da Escola Estadual Professor Morais. Para isso, foi necessário estabelecer quais são os princípios constituintes da teoria 

aplicada, o que é o conceito de consciência histórica, qual foi o conteúdo trabalhado: a “Era do Rádio”; e quais as 

metodologias utilizadas: a reconstrução histórica da teoria da História e a transferência de criticidade. Os resultados 

obtidos pela aplicação foram os de um comprometimento maior da turma e a construção de sentido feita pelos próprios 

alunos. 

 

Palavras-chave: Jorn Rüsen, Didática da História, Teoria da História; 

 

THE APPLICATION OF JORN RÜSEN'S HISTORY TEACHING THEORY 

IN A THIRD YEAR HIGH SCHOOL CLASS 

 

ABSTRACT 

This report aims to describe the application of Jorn Rüsen's didactic theory of history in a high school class at Professor 

Morais State School. For this, it was necessary to establish what are the constituent principles of applied theory, what is 

the concept of historical consciousness, what was the content worked on: the “Age of Radio”, and what methodologies 

were used: the historical reconstruction of the theory of History and the transfer of criticality. The results obtained by 

the application were those of a greater commitment of the class and the construction of meaning made by the students 

themselves. 

 

Keywords: Jorn Rüsen, History Teaching, Theory of History; 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este relato trata da aplicação da Teoria da Didática da História formulada por Jorn Rüsen. 

Na primeira parte, procurou-se estabelecer qual o contexto da formulação em que a obra de Rüsen 

se insere, tendo sido marcada pelo debate entre os teóricos pós-modernos e os que se opunham a 
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essas perspectivas, tentando sintetizar essas duas vertentes. A teoria didática da História de Rüsen 

tentará absorver o que de melhor se produziu nesses debates no campo da Teoria da História e 

aplicá-los no campo da Didática da História. 

Na segunda parte, é tratado o conteúdo específico da aula que foi aplicada, em que 

utilizamos a teoria de Rüsen, o conteúdo era referente à “Era do Rádio”. Nesse capítulo, optou-se 

por caracterizar o que foi esse período, quais os principais eventos ocorridos durante esse momento 

e a relação desses com o contexto estrutural do momento, apontando a importância daquele 

conteúdo.  

Por fim, passou-se ao momento das descrições da metodologia utilizada e da aplicação das 

aulas aos alunos, apontando os resultados obtidos com as experiências e indicando os desafios de se 

tentar aplicar uma metodologia inovadora num campo marcado pelo modo tradicional que é a 

Didática da História.   

 

A CONTRIBUIÇÃO DE JORN RÜSEN PARA A DIDÁTICA DA HISTÓRIA 

 

No prefácio do livro “A História, entre a Filosofia e a Ciência”, de José Carlos Reis, o 

historiador Ciro Flamarion Cardoso aponta que “no pequeno mundo dos historiadores” esses são 

pouco inclinados às discussões teóricas e tendem a assumir atitudes “discursivistas” e pós-

modernas, citando com admiração teóricos como Hayden White, Dominick LaCapra e Frank P. 

Ankersmit, para, logo em seguida, assumir a realidade de seu objeto, ignorando todas as 

implicações teóricas que esses pensadores defendem. É evidente que nesse “pequeno mundo dos 

historiadores” se encontram também os professores de História do ensino básico. E a conclusão a 

que se chega, ao concordar com Ciro Flamarion Cardoso, é que as mudanças que a História tem 

observado durante o século XX, tanto na área da Teoria da História quanto na área da Didática não 

podem ser observadas na prática docente presente na maioria das escolas.
 5

 

No entanto, surgiram, durante o século XX, historiadores que estabeleceram alguns 

preceitos teóricos muito importantes para os historiadores e professores atentos que não se 

preocupam apenas em repassar um conteúdo já concluído para o estudante, sem que seja feita a 

necessária transferência de criticidade, com o objetivo de que ele seja também um construtor do 

conhecimento. Um desses historiadores é o alemão Jorn Rüsen que além de se preocupar com os 

debates teóricos que tanto abalaram as estruturas da História e sua pretensão de cientificidade no 
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século XX, também se dedicou ao estudo de uma didática que contemplasse essas novas 

abordagens. 

O contexto da obra de Rüsen é a segunda metade do século XX, no qual o paradigma da 

História como ciência foi abalado pelos teóricos da pós-modernidade. Esses, baseados nos preceitos 

da virada linguística, retiravam da História a sua pretensão de conhecimento do real e atribuíam a 

ela a familiaridade com a literatura, pois esta, tal como era feita, poderia ser encaixada em uma 

categoria textual. A resposta veio por diversos historiadores, os quais os mais destacados foram os 

da História Social e Inglesa e os representantes da Micro-história.  

A Teoria da História de Rüsen tenta ser uma síntese dessas duas perspectivas, sendo uma 

“resposta aos desafios da pós-modernidade, que remete diretamente ao diálogo histórico entre o 

realismo objetivista e o construtivismo radical” (BAROM, 2012, p. 994). O historiador alemão 

constrói sua crítica: 

 

Realizando um balanço entre modernidade e pós-modernidade, Rüsen afirma-nos que 

algumas críticas pós-modernas devem ser levadas a sério. A multiplicidade das histórias, 

junto à ideia de multiperspectividade da história, devem ser defendidas em virtude do 

ganho de conhecimento gerado, contudo, necessita-se de uma representação mental da 

unidade da experiência histórica, a se evitar o relativismo. Deve-se considerar que 

organizamos os fatos históricos em concepções, e junto disso defender a evidência empírica 

do passado, como forma de relação com a objetividade histórica. A percepção dos homens 

do passado, suas interpretações e compreensões da realidade, deve prevalecer, o que, de 

certa forma, impede-nos de simplesmente impor nossa compreensão sobre suas realidades. 

Como também, o valor da subjetividade humana na interpretação do passado deve ser 

reconhecido como ponto de partida, a se reivindicar o conhecimento do passado. No que se 

refere a aquilo que deve ser descartado, Rüsen é enfático em afirmar que é a descrição 

densa como método histórico. (BAROM, 2012, p. 1001). 

 

Optamos por utilizar Jorn Rüsen exatamente por ele não representar nem ignorar nenhum 

dos argumentos extremos das principais vertentes teóricas que se digladiavam nas revistas de 

História do século XX, sendo exatamente a tentativa de elaborar uma síntese de ambas apropriando-

se de apontamentos levantados pelos dois lados e procurando articular todas essas novidades no 

campo da Didática da História.  

A principal mudança no campo da didática que ocorreu na segunda metade do século XX foi 

a reincorporação dessa disciplina ao campo da Teoria da História e sua ressignificação. Antes disso, 

essa disciplina era parte integrante da própria produção histórica, como ilustra bem o caso da 

educação prussiana, em que a formação da nação foi pautada na construção histórica dos laços de 

unidade e num sistema rígido de educação. Esse processo foi perdendo força no século XIX, devido 

à profissionalização e especialização da profissão do historiador. Graças a isso eles “começaram a 

perder de vista um importante princípio, a saber, que a história é enraizada nas necessidades sociais 

para orientar a vida dentro da estrutura tempo” (RÜSEN, 2006, p. 8).   
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Para Rüsen, naquele contexto, o senso comum atribuía à Didática da História a seguinte 

característica: 

 

A Didática da História é uma abordagem formalizada para ensinar História em escolas 

primárias e secundárias, que representa uma parte importante da transformação de 

historiadores profissionais em professores de história nestas escolas. É uma disciplina que 

faz a mediação entre a história como disciplina acadêmica e o aprendizado histórico e a 

educação escolar. Assim, ela não tem nada a ver com o trabalho dos historiadores em sua 

própria disciplina. A didática da história serve como uma ferramenta que transporta 

conhecimento histórico dos recipientes cheios de pesquisa acadêmica para as cabeças 

vazias dos alunos. (RÜSEN, 2006, p.8). 

 

A mudança veio exatamente com estudos teóricos a partir dos debates suscitados no campo 

da Teoria da História. A crise dos paradigmas totalizantes que abalou a História trouxe para o 

centro dos debates a subjetividade da interpretação do historiador para com suas fontes na 

construção do conhecimento histórico, trazendo à discussão o relativismo. Como conceber uma 

História pautada na objetividade do conhecimento histórico apresentado pelo professor se essa 

objetividade é questionada no campo da teoria? Essa pergunta foi levada ao centro das novas 

demandas da Didática da História, trazendo novos desafios e reflexões: 

 

Agora a educação histórica não se torna mais uma simples questão de tradução de formas e 

valores de estudiosos profissionais para a sala de aula. A questão básica que está sendo 

colocada é se aquele conhecimento e a forma de pensamento que ele representa encontram 

um conjunto de critérios educacionais preexistentes e extradisciplinares. Os historiadores 

foram confrontados com o desafio do papel legitimador da história na vida cultural e na 

educação. Eles responderam a este desafio ampliando o campo da autoreflexão e do 

autoentendimento histórico. Os historiadores começaram a respeitar aquelas dimensões dos 

estudos históricos onde necessidades, interesses e propósitos apareciam como fatores 

determinantes do pensamento histórico. (RÜSEN, 2006, p. 11). 

 

Essas demandas levaram a uma alteração de percepção que dentre os historiadores e 

professores atentos a essas mudanças, pode ser caracterizada como uma verdadeira revolução nos 

modos de dar aula. Se antes a demanda da didática era passar o conhecimento pronto e acabado para 

o aluno, depois dessas mudanças, a construção em conjunto das percepções dos alunos sobre 

determinado contexto histórico passa a ser o objetivo mais importante a ser alcançado pelos 

professores: 

Dadas estas orientações, as perspectivas da Didática da História foram grandemente 

expandidas, indo além de considerar apenas os problemas de ensino e aprendizado na 

escola. A Didática da História agora analisa todas as formas e funções do raciocínio e 

conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na opinião 

pública e as representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as 

possibilidades e limites das representações históricas visuais em museus e explora diversos 

campos onde os historiadores equipados com essa visão podem trabalhar. (RÜSEN, 2006, 

p. 12) 
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Para além do aspecto teórico envolvido nessas novas demandas da Didática da História, 

surgem também aspectos práticos que são muito importantes no estabelecimento dessas novas 

perspectivas. O conhecimento histórico se difere da literatura exatamente por se referir à realidade 

do mundo, sendo limitado por ela. E, nessa realidade, insere-se o aluno que, ao entrar em contato 

criticamente com essa história, consegue entender sua relação com o seu meio. Esse entendimento 

é, para Rüsen, uma das categorias mais importantes do ponto de vista prático do conhecimento 

histórico, a produção de sentido, pois assim o estudante se sente parte integrante da atividade 

histórica: 

 

Rüsen vem propor um sentido que parte do sujeito, a partir de sua consciência histórica, e 

projeta um futuro. Este futuro, ou até mesmo este passado reconstruído, não seria algo que 

se planeja ou manipula, uma vez que está diretamente ligado às carências e aos interesses 

do sujeito. (BAROM, 2012, p. 1000). 

 

Sendo assim essa produção de sentido se dá de maneira subjetiva, ponto que Rüsen se 

apropria da perspectiva dos teóricos pós-modernos, mas é permeado pela noção de consciência 

histórica que remete a uma produção científica e objetiva dos historiadores mais ligados à História 

Social e à Micro-história. Embora essa última em si, seja já uma síntese das vertentes narrativistas e 

realistas da história, definindo-se segundo Rüsen (2006), como a mais peculiar vertente do 

pensamento histórico, a consciência histórica também cumpre um papel prático muito importante, 

pois: 

 

Através da análise das operações da consciência histórica e das funções que ela cumpre, 

isto é, pela orientação da vida através da estrutura do tempo, a didática da história pode 

trazer novos insights para o papel do conhecimento histórico e seu crescimento na vida 

prática. Nós podemos aprender que a consciência histórica pode exercer um papel 

importante naquelas operações mentais que dão forma à identidade humana, capacitando os 

seres humanos, por meio da comunicação com os outros, preservarem a si mesmos. 

(RÜSEN, 2006, p. 15) 

 

A partir desse referencial teórico, foram elaboradas as aulas que seriam aplicadas aos alunos 

do terceiro ano da Escola Estadual Professor Morais no projeto do Programa Residência 

Pedagógica. O conteúdo das aulas escolhido foi limitado aos anos 30 e 40 no Brasil, pois esse seria 

o tema do Baile de Confraternização que ocorre anualmente naquela escola, e, dentro desse tema 

mais amplo, o objeto específico, escolhido por votação da turma pela que ficamos responsáveis, foi 

a Era do Rádio, cabendo especificar antes de adentrar no projeto aplicado o que foi esse contexto 

histórico. É importante ressaltar que a matéria referente à História política daquele contexto, de viés 
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estruturalista, como é tradicional na didática da história e que também contribui para o 

entendimento do aluno, já havia sido previamente ministrada pela professora de História. 

 

A ERA DO RÁDIO NO BRASIL 

 

A Era do Rádio no Brasil teve início nos anos 30 com a aprovação do uso de publicidade nas 

emissoras e teve o seu auge nos anos 40 e 50, conhecidos como a “Era de Ouro do Rádio”. Ela foi 

marcada por sua multiplicidade de programas de entretenimento, programas jornalísticos e o uso do 

rádio como veículo de propaganda dos ideais do governo de Getúlio Vargas, sendo, dessa forma, 

considerado um grande meio de entretenimento de massas.  

 A primeira transmissão do rádio no Brasil, considerada oficial, data de sete de setembro de 

1922 na Inauguração da Exposição do Centenário da Independência na Esplanada do Castelo, no 

Rio de Janeiro, marcando, dessa forma, a inauguração do rádio no Brasil. Segundo Ortiwano 

(1985), a emissora foi implantada pela Westinghouse, uma empresa norte-americana, no alto do 

Corcovado. Também foram importados 80 receptores para a transmissão, que permitiram à 

população carioca, acompanhar o discurso do então Presidente da República, Epitácio Pessoa, 

seguida da ópera Guarani de Carlos Pessoa, que tinha o objetivo de saudar a identidade do povo e 

do território brasileiro. A inauguração continuou sendo transmitida por alguns dias, mas devido à 

falta de planejamento, logo as transmissões foram interrompidas.  

Somente no ano seguinte é que o rádio retorna, com a criação da primeira estação de rádio, a 

Rádio “Sociedade do Rio de Janeiro”, idealizada por Roquete Pinto e Henry Morize. Para 

Ortriwano (1985), esse momento pode ser considerado como a inauguração da radiodifusão no 

Brasil. Considerados os pais do rádio no Brasil, Roquette Pinto e Henry Morize tinham a intenção 

de fazer com que a rádio fosse um meio de transmissão de cultura e educação para o povo, o que 

não logrou muito êxito, pois a rádio estava limitada ao reduto das elites intelectuais, que possuíam 

condições de importar aparelhos de rádio do exterior.  

A partir de então, o que se tem nesse cenário, são as denominadas rádios-clube, que 

funcionavam como clubes e/ou associações, em que os próprios espectadores eram quem faziam e 

mantinham as rádios. A programação girava em torno de leituras de obras eruditas e eram tocadas 

músicas clássicas, com o intuito de levar cultura para a população, assim como já dito, essa 

programação ficava limitada ao reduto das elites. Foi nesse contexto que as rádios-clube ganharam 

o gosto das elites, fazendo com que se espalhassem no território brasileiro. Até os anos 30 já 

existiam 29 emissoras de rádio no Brasil, sendo as mais notórias, a Rádio Clube do Brasil, a Rádio 

Mayrink Veiga e a Rádio Educadora.  
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Apesar do crescimento das rádio-clubes, a sua continuidade se encontrava comprometida, 

pois, muitos dos ouvintes que contribuíam financeiramente para a manutenção delas deixavam de 

colaborar com o passar do tempo, fazendo com que as emissoras perdessem um dos únicos recursos 

que tinham, prejudicando sua existência e, dessa forma, aumentando a necessidade de se utilizar de 

propagandas publicitárias para o patrocínio. Nesse momento, já se utilizavam os reclames, anúncios 

da época, que só vão ser regularizados no início dos anos 30, mudando, assim, a forma de se fazer 

rádio no país. 

Em 1932, foi lançado o decreto de n° 21.111, que permitia o uso de propagandas 

publicitárias durante 10% do tempo da programação de cada emissora, passando posteriormente 

para 20%
6
. A partir disso, a programação do rádio recebe uma nova roupagem. Daí em diante, as 

rádios se organizavam como empresas e não mais como clubes/associações, segundo Gisela 

Ortriwano: 

 

A introdução de mensagens transfigura imediatamente o rádio: o que era “erudito”, 

“educativo”, “cultural” passa a transformar-se em “popular”, voltado ao lazer e a diversão. 

O comércio e a indústria forçam os programadores a mudar de linha: para atingir o público, 

os “reclames” não podiam interromper concertos, mas passaram a pontilhar entre execuções 

de música popular, horários humorísticos. (ORTRIWANO, 1985, p.15) 

 

Com isso, fica evidente que a rádio não tinha mais o mesmo caráter educativo. Agora os 

interesses eram mercantis. Os grandes empresários viam o rádio como meio de propagandear os 

seus produtos, uma vez que esse se mostrava mais eficaz que as propagandas impressas. O 

crescimento da rádio como entretenimento, estava alicerçado também, nas políticas do governo de 

Getúlio Vargas, que visavam obter uma população mais consumidora com o objetivo de 

crescimento do comércio e das indústrias no país, logo a indústria elétrica e fonográfica 

impulsionou o desenvolvimento radiofônico no Brasil. Outro ponto importante foi o 

desenvolvimento de uma linguagem publicitária específica para o rádio, mais fluida e cativante, de 

fácil entendimento para a população. 

Foi nos anos 30, também, que a rádio começou a ser usada para propaganda política, como 

nos pronunciamentos de César Ladeira, acerca da Revolução Constitucionalista de 1932, através da 

Rádio Record, que foi uma importante articuladora política da época. Getúlio Vargas também 

utilizou do rádio como propaganda política, sendo considerado o primeiro presidente a utilizar o 

rádio como um meio eficaz de propagandear os seus ideais de governo. 

                                                           
6
 Dados de: ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 

conteúdos. Summus Editorial, 1985. v. 3. 
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Mais tarde, em 1939, Vargas criaria o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão 

responsável pela propagação da ideologia do Estado Novo, juntamente com o informativo “Hora do 

Brasil” criado em 1938, que passou a ter transmissão obrigatória em todas as emissoras do país. 

Esse programa tinha como objetivo educar a população, mas não caiu no gosto do povo e ganhou o 

apelido de “fala sozinho”, pois as pessoas tinham o costume de deixar o rádio “falando sozinho” e 

irem fazer outras atividades. 

Com propagandas que cativavam o público, programas humorísticos com a participação de 

grandes astros da época e a transmissão de músicas populares, como o samba, a rádio passa, a partir 

dos anos 30, a ser considerada como um meio de entretenimento de massas. Um marco importante 

para essa época é a criação da plateia em 1935 pela Rádio Kosmos de São Paulo, inovação aderida 

pelas rádios ao redor do Brasil. A participação dos telespectadores nos programas passa a ser febre 

no país. 

As décadas de 40 e 50 são consideradas, no Brasil, como a Era de Ouro do Rádio. Esse foi o 

momento em que três grandes gêneros tomaram conta da programação das emissoras: as 

radionovelas, os programas de auditório e os programas jornalísticos. Muitos artistas se fizeram no 

rádio, como Carmem Miranda e Dalva de Oliveira. Era muito importante para as rádios ter um cast 

com estrelas da época para participarem de suas programações, o que acirrava ainda mais a 

concorrência entre as emissoras.  

As radionovelas foram importadas de Cuba e estrearam no Brasil em 1941 com a 

radionovela “Em busca da felicidade", que foi escrita por Leandro Blanco e adaptada por Gilberto 

Martins. Ela permaneceu no ar durante dois anos e ganhou o gosto da população, principalmente 

das mulheres. Depois disso, centenas de roteiros foram ao ar. Eram gravadas em estúdios montados 

nas emissoras que ambientavam todo o roteiro, desde a vestimenta até a sonoplastia, que era feita a 

partir de diversos materiais, com o objetivo de passar ainda mais veracidade ao telespectador, que, 

dependendo da emissora, poderiam assistir a gravação da novela na plateia, mas, também era 

bastante comum as famílias se sentarem juntas ao redor dos aparelhos de rádio para ouvirem a 

programação, cena que era bastante veiculada nas propagandas das grandes marcas dos aparelhos. 

Muitos artistas se consagraram fazendo radionovelas, como Oduvaldo Vianna, Gastão Silva, Carlos 

Gutemberg e Cláudio Tovar. 

Assim como toda a programação do rádio, as radionovelas recebiam patrocínios de 

empresas, mas nesse caso, os produtos anunciados eram destinados às mulheres e aos afazeres 

domésticos, pois o público feminino era o principal ouvinte dessa programação. 

Outro destaque da época foi a criação do programa jornalístico Repórter Esso, que inovou o 

modo de transmitir notícias através do rádio, acontecendo antes com a leitura no rádio das matérias 
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dos jornais impressos. O Repórter Esso foi criado com o intuito de veicular as notícias sobre a 

situação dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e, a partir daí, fez escola e foi exemplo para a 

criação de programas similares. 

Segundo Gisela Ortriwano, o rádio como entretenimento de massa vai começar a cair em 

declínio com a chegada dos aparelhos de televisão no país nos anos 1950, mas isso acontece de 

forma gradual, pois, mesmo com a importação de televisores e o incentivo da compra pelo governo, 

ainda não existia nenhuma emissora de televisão, os aparelhos serviam de decoração e forma de 

manter o status das famílias mais abastadas. Com a implantação da primeira emissora de televisão 

no país, a TV Tupi, as programações que eram transmitidas se baseavam nos antigos programas de 

rádio; muitos desses eram reutilizados para a televisão, como o caso das radionovelas e dos 

programas de auditório, que logo caíram no gosto da população. Mostraram, dessa forma, que as 

inovações acerca do entretenimento trazidas pelo rádio foram bastante fortes e mudaram a forma de 

fazer comunicação no país. 

Mesmo com o advento da televisão, o rádio continuou sendo um grande companheiro da 

população brasileira, o que ganha mais força com a inovação tecnológica que passou a permitir 

levar o rádio para diversos lugares, como para a praia, piqueniques e até mesmo o uso em 

automóveis.    

 

A DIDÁTICA RENOVADA DA HISTÓRIA EM APLICAÇÃO 

 

O projeto vinculado ao programa “Residência Pedagógica” consistia na aplicação de três 

aulas e no desenvolvimento de uma apresentação a ser realizada pelos alunos de uma turma 

específica orientada pelos estagiários. O tema recortado, como já referido, foi “A Era do Rádio” 

dentro do tema geral “Os Anos 30 e 40 no Brasil”. Os alunos eram do terceiro ano do ensino médio 

e já haviam tido as aulas referentes a esse período, permitindo que se focasse nos pormenores do 

tema recortado, além de permitir também uma maior explicação dos estagiários sobre a 

Metodologia da História e os debates envolvendo a teoria que a cerca e que conduz a tentativa 

inovadora de ensinar História. 

Assim, a primeira aula foi dedicada a introduzir os alunos à Teoria da História.
7
 Para isso, 

recorremos à reconstrução histórica da teoria. Começamos pelo período em que essa disciplina se 

constituía no século XIX, marcado pelo confronto entre a filosofia da História e a História dita 

                                                           
7
 Referenciais teóricos utilizados nessa aula: REIS, José Carlos. A História, entre a Filosofia e a Ciência. 4. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2011 e FONTANA, Josep. História: análise do passado e projeto social. EDUSC, Editora da 

Universidade do Sagrado Coração, 1998. 
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positivista e pelo uso da História como justificação para o nascente Estado-nação. A principal 

conclusão a que se chegou a partir dessa discussão foi que, no século XIX, os historiadores 

acreditavam ser possível escrever a História tal como aconteceu e que tal pretensão seria 

questionada durante o século XX. 

Como havia apenas uma aula dedicada à discussão dos princípios teóricos referentes à 

História, não foi possível abordar todas as vertentes presentes durante o processo de 

estabelecimento dessa como disciplina, ou mesmo as vertentes subsequentes. Para os propósitos de 

aplicação da teoria didática de Jorn Rüsen, no entanto, era necessário falar de algumas dessas 

vertentes. Uma delas foi o Marxismo, pois entendemos que esse foi essencial para questionar os 

principais aspectos legitimadores da vida cultural e da educação durante os séculos XIX e XX, 

expandindo, em muito, a autorreflexão histórica e o autoentendimento. Ao submeter os critérios de 

verdade à posição que o indivíduo ocupa no processo de produção, o Marxismo descobriu a 

pretensão liberal de organização da sociedade segundo a sua própria concepção de ser humano, 

revelando o papel legitimador da História na consolidação do capitalismo e propôs a sua própria 

versão da História, que pretendia ser verdadeira, a História baseada na luta de classes. Assim, 

oferecia os meios analíticos para que o próprio trabalhador descobrisse a posição que ocupava na 

História, propondo que quando tivesse plena consciência de que posição ocupa no processo 

produtivo o resultado seria sua adesão à ideologia revolucionária. 

De certa forma, concordamos com Eric Hobsbawm quando ele afirma que os historiadores 

franceses da Escola dos Annales, que tanto influenciaram a historiografia, não devem o fato de se 

dedicarem à economia e à sociedade  à Marx.
8
 No entanto, ao tratarem da história da sociedade, 

chegaram a conclusões por diversas vezes semelhantes e o impacto que tiveram no campo da Teoria 

da História, que deve ser apontado, foi o de institucionalizarem as novas metodologias que 

divergiam fortemente das apregoadas pelos historiadores do século XIX. Nessa empreitada, a 

tentativa de estabelecer a História como ciência era um dos objetivos desse grupo, que dominara o 

campo de Teoria da História da Europa Continental na primeira metade do século XX e 

principalmente nos 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, em que um dos fundadores do grupo, 

Marc Bloch, morreu bravamente tornando-se um mártir francês na luta contra a Alemanha nazista. 

Enquanto isso, na Inglaterra, o Marxismo continuava a dominar o campo da história, já caminhando 

no pós-guerra para uma renovação. 

O impacto da Teoria Pós-moderna veio logo após o Maio de 68, situação na qual autores 

como Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean-François Lyotard passaram a questionar a 

                                                           
8
 Ver Hobsbawm, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
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possibilidade de se chegar à verdade dos fatos.
9
 Na História, o primeiro impacto dessa teoria veio 

com Hayden White, que aproximou a história da literatura. Os críticos dessa perspectiva foram os 

marxistas da Inglaterra, integrantes da “História social inglesa”, alguns historiadores representantes 

da historiografia continental influenciada pelos Annales, como, por exemplo, a “Micro-história”, 

representada por Carlo Ginzburg. Jorn Rüsen tenta exatamente aproximar essas duas perspectivas, 

trazendo para sua teoria as fundamentações críticas dos pós-modernos, que contribuem com uma 

parcela de subjetividade para a pesquisa histórica,  aliando a elas toda a tradição já estabelecida, 

tanto dos Marxistas ingleses, quanto dos historiadores sociais continentais. 

O objetivo dessa aula era tentar estabelecer os procedimentos diversos que foram utilizados 

para escrever a História, fazendo com que interpretações diversas fossem surgindo sempre sendo 

suplantadas por novas perspectivas, sem que isso fosse prejudicial para a História. Ao contrário, 

isso faz com que surja da História, inclusive, a possibilidade de que o aluno, que é uma figura única 

e subjetiva desse processo e que traz consigo uma carga própria de experiências, possa retirar a sua 

própria interpretação, sem fugir dos fatos já estabelecidos e do limite das fontes. Essa é a tarefa de 

síntese que entendemos ser necessária numa didática renovada da História. Embora tenha sido 

difícil sintetizar tamanho conteúdo, ficando, por vezes, superficial a análise, o resultado final nos 

pareceu satisfatório.  

As duas aulas posteriores foram referentes aos conteúdos propriamente ditos sobre a Era do 

Rádio. Como o conteúdo referente ao governo Vargas já havia sido aplicado aos alunos, uma 

simples adição do conteúdo do projeto seria suficiente para situá-los no contexto de produção dos 

programas de rádio. Mas, como a proposta era de aplicar uma metodologia renovada da didática da 

história, resolvemos dedicar uma aula para o conteúdo e outra para tentar aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas na vida prática, tentando fortalecer a Consciência Histórica.  

A segunda dessas aulas, então, foi dividida em duas partes. Na primeira, o conteúdo foi 

apresentado por PowerPoint, deixando bem claras as referências historiográficas usadas e 

ressaltando que esta era a interpretação que as referências davam para os fatos do passado. Na 

segunda parte, propôs-se aos próprios alunos produzirem as suas interpretações das fontes. Foram, 

então, levadas transcrições de arquivos selecionados por nós que estavam de acordo com o 

referencial historiográfico para ver se os alunos concordavam ou não com a interpretação que os 

historiadores deram para aqueles fatos. O resultado foi que a maior parte dos alunos concordou com 

a interpretação dos historiadores, embora tenha havido discordâncias. 

                                                           
9
 É possível remeter o questionamento de verdade à teoria de jogos de linguagem formulada por Wittgenstein em 

Wittgenstein, Ludwig "Investigações filosóficas (Coleção Os Pensadores)." Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Nova 

cultural, 1999. 
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A terceira aula foi a tentativa de trazer o conhecimento crítico adquirido na análise das 

fontes do passado para a análise das fontes do presente. Como a Era do Rádio se constituiu porque o 

rádio era o aparelho de mídia mais consumido daquela época e os alunos concordaram que esse foi 

usado de maneira política, para induzir a população a ter determinado comportamento, trouxemos 

fontes da televisão, que é o aparelho de mídia mais consumido atualmente, para que eles 

analisassem. Ao final, eles teriam que entregar um texto explicando se havia ou não manipulação 

por parte do programa selecionado para induzir determinado tipo de comportamento na população. 

O resultado foi que a maioria concordou que sim, havia manipulação e a análise que eles fizeram, 

inclusive, surpreendeu aos estagiários que esperavam por determinada interpretação e tiveram 

interpretações totalmente diferentes. 

Por fim, veio o projeto da apresentação desenvolvida pelos alunos, que escolheram 

representar uma radionovela. Após a indicação de referenciais bibliográficos e fontes visuais sobre 

as radionovelas, os próprios alunos se empenharam em escrever o roteiro e preparar a apresentação. 

Para a decoração da sala, os alunos decidiram cobrir a maior parte com papéis pretos, criando um 

ambiente agradável. Logo na entrada havia um “Túnel do Tempo”, com imagens dos estúdios onde 

se produziam as radionovelas. O teatro foi muito bem ensaiado por eles representando o empenho e 

o interesse que o tema provocou nos estudantes. Outro fator interessante foi o empenho dos 

estudantes em representar da maneira mais precisa o contexto da época através das roupas que 

utilizaram no teatro. Prova disso é a decoração impecavelmente bela que pode ser observada na foto 

retirada no dia da apresentação.  

 

Figura 1 – Reprodução de uma Radionovela 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2019) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste relato foi descrever a experiência de aplicação de uma teoria inovadora da 

Didática da História em uma escola pública de ensino médio através de um projeto vinculado ao 

programa “Residência pedagógica”. O desafio foi muito grande, pois um historiador ao dar aulas 

não faz o trabalho de um etnógrafo anotando todas as interações e percepções que tem ao obter 

contato com seu objeto. Logo, por vezes pode parecer genérico o relato, mas tentamos nos manter 

fiéis ao que foi proposto, tentando pormenorizar o que guiava a nossa tentativa e a metodologia 

adotada. 

Logo, inicialmente, foi necessário estabelecer o referencial teórico mais importante que 

guiou e inspirou todo o trabalho, a obra de Jorn Rüsen. É evidente que os limites desse relato não 

permitiam uma maior reflexão acerca dessa literatura que é imensa e importante, isto é, cabe ainda 

muito a ser resgatado dessa obra e esse relato tentou ser uma aplicação empírica, ainda que de 

maneira não tão documentada, da metodologia escolhida. 

Sobre a Era do Rádio, é importante ressaltar que ela foi utilizada como pano de fundo para a 

aplicação da teoria, logo, o referencial teórico utilizado foi aquele que mais se encaixou nos 

propósitos do trabalho, que é simplesmente o de estabelecer o que foi tal contexto histórico e quais 

foram os pontos mais importantes que, nesse contexto, inspiraram a interpretação dos autores, sendo 

a última parte bem resumida. Não houve qualquer esforço em refletir de maneira mais enfática 

sobre esse contexto, nem de comparar as distintas interpretações sobre ele, muito menos de produzir 

qualquer novo conhecimento sobre tal assunto. 

Os resultados da aplicação da teoria de Jorn Rüsen são descritos ao final da explicação de 

cada metodologia, cabendo algumas reflexões. Com certeza, a tentativa de inovar no campo da 

Didática da História produz um trabalho bem mais árduo na elaboração de estratégias para conduzir 

uma aula do que a velha maneira de chegar e passar o conteúdo como se já estivesse pronto e 

acabado. Uma das maneiras melhores de se começar é explicitando a teoria da História como se 

tentou fazer aqui. A estratégia utilizada nesse trabalho foi a de reconstrução histórica, mostrando 

como a teoria mudou durante os diversos contextos em que ela existiu desde o estabelecimento da 

História como disciplina.  

Essa estratégia, embora tenha dado certo, requer uma maior habilidade do historiador com o 

domínio do tempo e uma grande carga de leitura no campo da Historiografia de Teoria da História. 

Podem existir maneiras melhores para realizar a estratégia, às vezes explicitando apenas dois tipos 

distintos de Teoria da História e os esgotando até se entender que a interpretação e o modo como ela 
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é feita já interferem suficientemente no conhecimento produzido e que são possíveis novas 

interpretações, ainda que o limite dessas seja a fonte. 

Por fim, cabe ressaltar que, embora essas novas metodologias na Didática da História e na 

Teoria da História sejam mais árduas e gastem mais tempo para serem aplicadas, os resultados 

tendem a ser mais gratificantes, pois, inserindo o aluno na produção do conhecimento científico, é 

possível atrair com mais facilidade sua atenção. A História deixa de se situar no passado com o qual 

o aluno não identifica os aspectos do seu cotidiano e passa a constituir parte integrante de sua vida, 

fazendo com que ele mesmo produza os sentidos. O conhecimento adquirido analisando o passado 

pode ser usado para analisar o seu presente e projetar o seu futuro de maneira mais eficaz, 

utilizando os aspectos descritos como constituintes da Consciência Histórica.  

Enfim, essa seria uma ótima função social para a história ocupar, em tempos nos quais 

setores da sociedade se perguntam qual é o papel dela, e que se veem surgir vertentes revisionistas e 

negacionistas da História que não se preocupam em detalhar o processo de construção do 

conhecimento histórico exatamente por quererem se apropriar do suposto relativismo presente na 

Teoria para legitimar a dominação e os aspectos de distinção social presentes atualmente. 

 

 

REFERÊNCIAS  

BAROM, Wilian Carlos Cipriani; CERRI, Luis Fernando. A Teoria da História de Jörn Rüsen entre 

a Modernidade e a Pós-modernidade: uma contribuição à didática da história. Educação & 

Realidade, v. 37, n. 3, p. 991-1008, 2012. 

FONTANA, Josep. História: análise do passado e projeto social. São Paulo: Edusc, 1998. 

HOBSBAWN, Eric. Sobre história. São Paulo Companhia das Letras, 2013. 

ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 

conteúdos. Summus Editorial, 1985. v. 3. 

REIS, José Carlos. A História, entre a Filosofia e a Ciência. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2011. 

RÜSEN, Jörn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso 

alemão. Práxis Educativa (Brasil), v. 1, n. 2, p. 7-16, 2006. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução José. 1996. (Coleção Os 

Pensadores). 

 

 

 



149 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

FONTES HISTÓRICAS E SUAS APLICAÇÕES EM SALA DE AULA:       

resgate da história e memória da Escola Estadual Professor Morais 

 

Bianca Rezende Godói
1
 

Igor Marques Mesquita Alcântara
2
 

Túlio Marinho Moreira
3
 

 

RESUMO 

Trabalhar a Memória, suas mudanças e permanências, é um dos ofícios do Historiador. A Memória está ligada ao 

imaginário, sendo também uma construção coletiva. Muitos Historiadores realizam debates sobre questões ligadas à 

História e à Memória e como essa última pode ser abordada em sala de aula pelo professor, utilizando-se de diferentes 

fontes históricas que podem contribuir para este processo de formação de mentalidades. O presente relato tem como 

objetivo avaliar algumas abordagens sobre o uso da Memória nas Escolas e como o emprego das fontes históricas pode 

auxiliar nesse processo. Pretende-se também relatar os frutos do Projeto realizado na Escola Estadual Professor Morais 

pelo Programa Residência Pedagógica (CAPES), em que os autores contribuíram para a construção de um Laboratório 

de Ciências Humanas na Escola, que teve como intuito resgatar a Memória e a História da Escola através de fontes e 

documentos da Instituição. Questionamentos como “Qual a relação entre a História e a Memória?” e “As fontes 

históricas podem ser utilizadas de maneira frutífera nas Escolas?” nortearão o relato, que buscará respostas na 

bibliografia especializada acerca do tema, tais como BARROS (2009), LE GOFF (1996) e CAIMI (2008). 

 

Palavras-chave: História. Memória. Fontes históricas. escolar. 

 

HISTORICAL SOURCES AND THEIR CLASSROOM APPLICATIONS: 

recovering history and memory of the Escola Estadual Professor Morais 

 

ABSTRACT 

Working with Memory, its changes and continuities, is one of the Historian's duties. Memory is linked to the 

imagination and is also a collective construction. Many historians hold debates on issues related to history and memory, 

and how the latter can be addressed in the classroom by the teacher, using different historical sources that can contribute 

to this process of mentality formation. This report aims to evaluate some approaches about the use of Memory in 

Schools and how the use of historical sources can help in this process. It is also intended to report the fruits of the 

Project carried out at the Escola Estadual Professor Morais through the Programa Residência Pedagógica (CAPES), in 

which the authors contributed to the construction of a Human Sciences Laboratory at the School, which aimed to rescue 

the Memory and History of the School through sources and documents of the institution. Questions such as “What is the 

relationship between history and memory?” and “Can historical sources be used fruitfully in schools?” will guide the 

report, which will seek answers in the specialized bibliography on the subject, such as BARROS (2009), LE GOFF 

(1996) and CAIMI (2008). 
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INTRODUÇÃO: DEBATES SOBRE HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 

Neste relato, pretende-se definir as relações entre Memória e História, a fim de compreender 

como essas relações contribuem para os usos das fontes históricas e para a produção do 

conhecimento histórico. Posto isso, o presente relato abordará também sobre a importância de se 

preservar a Memória para a formação da Identidade social, e, mais especificamente, da Identidade 

escolar. Inicialmente, faz-se necessário definir os conceitos de História e Memória, para só então 

aprofundar nas relações entre esses e como essa relação contribui para a seleção e os usos das fontes 

históricas em sala de aula.  

Vale ressaltar que, em diversos aspectos, há confusões entre os conceitos de História e 

Memória, muitas vezes motivadas pelos diálogos possíveis entre elas, sendo uma “ferramenta” da 

outra, ressaltamos que a História é distinta da Memória. O “fazer História” é um trabalho intelectual 

que, mais do que tentar “restaurar” Memórias, precisa criticar as fontes que utiliza e entender qual o 

contexto em que foram criadas. Portanto, a História visa analisar e interpretar as sociedades, isenta 

de julgamentos morais. Em linhas gerais, ainda que existam intelectuais e/ ou historiadores que 

sigam caminhos diferentes, a História é uma análise crítica do passado ou o estudo do presente a 

partir do passado. Nas palavras de Marc Bloch em meados do século XX, contrariando uma história 

predominantemente positivista que afirmava que a história era a ciência do passado, Bloch irá 

ressaltar que “a história seria talvez a ‘ciência dos homens, ou melhor, dos homens no tempo’” 

(BLOCH, 2002, p. 7). 

A Memória não é um conceito homogêneo. Existem diversas formas de abordagem em 

relação a esses conceitos, com características diversas e múltiplos significados e signos. Josaida 

Gondar considera que o conceito de memória social é polissêmico, transversal ou transdisciplinar. 

Para ela, o conceito de memória social é “transdisciplinar e se produz nos entrecruzamentos da 

filosofia, da psicologia, das neurociências, das ciências da informação [...] atravessando suas 

fronteiras e fertilizando um novo campo de problemas, onde o dissentimento resulta em novas 

ideias.” (GONDAR apud HOLLÓS, 2004, p. 4). 

Além do conceito se comunicar com as mais diversas áreas, inclusive a História, a autora 

propõe que a memória social é um conceito em movimento e em permanente questionamento. 

Hollós afirma que: 

 

a memória é deflagrada em um contexto de relações que envolve modos de sentir e de 

querer, práticas de si e ações políticas inovadoras que nos afetam e rompem com a 

mesmidade em que  vivemos. [...] Falar que a memória é um instrumento de  poder, implica  
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admitir que não há poder sem memória e sem arquivo e, também, em reconhecer que a 

questão do esquecimento tem uma dimensão política e, ainda, que entre a memória e o 

esquecimento há um jogo de forças, de afrontamento. (HOLLÓS, 2010, p. 30). 

 

De maneira sintetizada, as Memórias seriam lembranças e discursos compartilhados acerca 

do passado, uma Memória “compartilhada”, coletiva; um olhar para o passado ancorado em 

interesses e visões de mundo do presente, sem necessariamente possuir algum método e/ ou senso 

crítico. A Memória se faz, além do que já dito, fonte para a História, mas não é necessariamente 

História.  

Posto que a Memória é algo fluido, mutável, parcial, moral e relativo, uma questão é 

colocada em pauta: Como relacionar Memória e História? Como considerar a Memória para a 

construção de uma interpretação histórica? José D’Assunção Barros (2009) discorre sobre essas 

relações e fala um pouco sobre o processo de apropriação da Memória pela História por meio da 

oralidade que, posteriormente, abrirá campo para a História Oral. De acordo com o autor: 

 

O uso de relatos orais para a construção de uma reflexão associável à História remonta a 

tempos bastante recuados. [...] Naturalmente que, hoje, à luz do desenvolvimento da 

História Oral, surge uma reflexão sobre até que ponto o entrevistador estrutura ou motiva as 

respostas dos entrevistados em uma determinada direção. Há problemas diversos 

recorrentes na passagem do registro oral para o registro escrito, na passagem de uma língua 

a outra, na própria difusão de elementos que pode se dar através de uma determinada 

maneira de o entrevistador fazer uma pergunta, escolher uma pergunta, impõe determinadas 

condições ao desenvolvimento da entrevista. (BARROS, 2009, p. 60). 

 

Na busca pela cientificidade e objetividade da História, o uso das fontes orais nessa área do 

conhecimento começa a ter descrédito a partir do século XVIII com o Iluminismo, e no século XIX 

a suspeição sobre as fontes orais prossegue com o Positivismo e Historicismo, segundo grande 

corrente historiográfica da época. Porém, nesse contexto positivista, existem historiadores que 

investiram na possibilidade do uso de fontes orais, como Jules Michelet, que “entrevistou franceses 

para coletar impressões, depoimentos e registros de percepções dos franceses de sua época sobre a 

Revolução Francesa” (BARROS, 2009, p. 61).  

Barros deixa claro em seu artigo que Michelet foi exceção, sendo ainda latente a 

desconfiança dos historiadores acerca dos usos historiográficos da Memória como fontes para 

História, pois nesse contexto, a História ainda buscava se: 

 

impor como Ciência, como disciplina universitária, como campo profissional que pretende 

se opor à reflexão sobre o passado e as sociedades que vinha sendo feita por memorialistas, 

biógrafos,  viajantes, literatos, políticos,  ou mesmo  teólogos. O Historiador, ambicionando  
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se profissionalizar e conquistar um estatuto de Ciência para a sua prática disciplinar, que já 

tinha conquistado uma cátedra universitária, queria se distinguir bem dos historiógrafos 

amadores. (BARROS, 2009, p. 61). 

 

Isso posto, percebe-se que por muito tempo houve certa resistência quanto ao uso 

historiográfico da Memória como fonte devido ao seu teor subjetivo, o que foge dos objetivos 

colocados pelas correntes historiográficas anteriores, como aponta Alistair Thompson, nos “Debates 

sobre Memória e História” (1997), em que ele diz: 

 

“o principal alvo dessas críticas apontava para o fato de que a memória não seria confiável 

[...] porque era distorcida pela deterioração física e pela nostalgia da velhice, por 

preconceitos do entrevistador e do entrevistado e pela influência de versões coletivas e 

retrospectivas do passado.” (THOMPSON apud BARROS, 1994, p.34). 

 

Apenas a partir do século XX que os historiadores começaram a ampliar os usos das fontes, 

mediante influência da Escola francesa dos Annales e os novos marxismos, que: 

 

acionarão um processo de expansão de fontes e objetos de estudo que mais tarde permitirá 

um resgate maior das relações entre História e relatos produzidos pela Memória. Para 

captar as pessoas comuns, e não apenas os grandes indivíduos, e também as diversas 

dimensões da sociedade para além da Política (a Cultura, a Economia, as Mentalidades, etc) 

estimula-se uma diversificação de fontes, que nas últimas décadas do século XX 

(particularmente a partir dos anos 1980) vão atingir também os relatos produzidos por 

Memórias, o que irá ocasionar o surgimento de um novo setor historiográfico: a História 

Oral. Essa também é reforçada pela nova ênfase na pessoa comum, nos indivíduos que 

habitualmente estão excluídos, enquanto singularidades, dos documentos escritos oficiais, 

dos jornais, das crônicas. (BARROS, 2009, p. 61). 

 

Sobre a História Oral, o autor ressalta que a invenção do gravador no século XX contribuiu 

satisfatoriamente para a expansão da Memória como fonte historiográfica, pois permitiu ao 

historiador registrar e guardar os depoimentos para análises posteriores. 

Discorrido brevemente sobre alguns debates acerca dos conceitos de História e Memória, 

sobre a relação e “oficialização” da Memória como fonte histórica, faz-se necessário abordar, como 

foco principal deste relato, a importância do uso da História e da Memória em sala de aula e a 

utilização das fontes históricas nas Escolas. 

 

FONTES HISTÓRICAS E NOVAS METODOLOGIAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Um tema relevante a se pensar sobre o ensino de História em sala de aula são as introduções 

de novas metodologias e didáticas educativas, para que o aluno possa se cativar e construir um 

interesse maior pela aprendizagem da História. A aplicação e utilização de fontes históricas em sala 



153 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

de aula é um exemplo, pois essas despertam no estudante uma curiosidade acerca da história, ao ter 

contato com a fonte e contextualizá-la, produzindo então seu próprio conhecimento mediado pelo 

professor. Tal didática não é atual, podendo ser vista no início do século XX, mas sendo usada 

como caráter comprobatório e ilustrativo pelos professores. 

Dito isso, é necessário que o professor esteja atento às novas metodologias e didáticas que 

evoluem constantemente dentro e fora do âmbito acadêmico, para que possa ministrar suas aulas de 

forma a superar a metodologia conteudista e verbalista da escola metódica, que segue sendo adotada 

por muitos docentes ainda hoje. Por isso, escolher uma metodologia mais dinâmica para lecionar, 

como o uso de fontes e documentos históricos em sala de aula, é uma boa maneira de fazer com que 

os alunos tenham mais interesse pela História e que eles próprios sejam mais ativos na formulação 

do seu conhecimento histórico. Assim, podem contribuir com suas identidades enquanto sujeitos 

presentes na História e criar certa proximidade com o trabalho do historiador, conhecendo o seu 

processo de pesquisa e como se faz a escrita da História, além de também estimular a capacidade 

criativa do receptor e sua reflexão e análise crítica.  

Apesar de essa metodologia possuir pontos positivos, pode se tornar algo desafiador, pois 

não devemos utilizar as fontes históricas com o objetivo de transformar estudantes do Ensino 

Básico em “pequenos historiadores”. Os historiadores são profissionais da História cujo trabalho 

depende, significativamente, das fontes históricas e dos documentos escritos, da forma como 

constroem suas indagações e problemas que buscam responder, segundo análises e interpretações 

em suas pesquisas. Diferente dos historiadores, os alunos da educação básica, do fundamental e 

médio estão compreendendo a História, absorvendo conceitos, assimilando o contexto às fontes 

históricas. Sobre essa didática a autora Érica da Silva Xavier salienta que: 

 

O professor, ao se utilizar da fonte histórica, não a utiliza como os historiadores na 

academia, mas com o objetivo de levar o aluno a perceber como se constitui a história, 

como os conteúdos históricos se contextualizam com essa fonte. A fonte torna-se, então, 

uma ferramenta psicopedagógica que poderá certamente auxiliar o professor na difícil 

tarefa de estimular o imaginário do aluno na aprendizagem da História. (XAVIER, 2010, p. 

1098).  

 

Sabe-se que a partir da década de 1930, mesmo antes disso, com a evolução do pensamento 

histórico, sobretudo devido a Escola dos Annales, o entendimento acerca das fontes históricas se 

ampliou significativamente, de forma que não só os documentos oficiais e escritos, que eram 

comuns na escola tradicional, fossem trabalhados como fontes no estudo da História, mas também 

fontes não escritas, como pinturas, fotos, roupas, comidas, músicas, filmes, dentre outras. Tal fato 

acabou proporcionando diferentes estudos sobre o passado, ao invés de se focar apenas em tramas 
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políticas, guerras e documentos oficiais. Além disso, a chamada revolução documental também 

multiplicou o olhar da História para questões da vida social, que antes era distante dos historiadores 

e abordada apenas por outras áreas, como a Antropologia. Houve também inovação dentre as fontes 

escritas após essa renovação da Escola historiográfica francesa, de forma que começaram a ser 

trabalhadas como fontes históricas várias fontes escritas, como periódicos, telegramas, 

correspondências, diários, dentre outros. Acerca de tal linha de pensamento, os professores Nilton 

Mullet e Fernando Sefnner salientam que: 

 

O imaginário, as mentalidades, o cotidiano, a vida privada, sensibilidades passam a fazer 

parte do universo da História e permitem aos historiadores montar uma trama mais bela da 

vida dos povos e dos tempos passados. Também permite abandonar a velha história 

eurocêntrica e abordar a história dos povos africanos e indígenas, que outrora eram objetos 

de estudo quase exclusivos da Antropologia. (PEREIRA; SEFFNER, 2008, p. 115). 

 

A partir dos anos 1970, pode-se verificar que no Brasil houve inúmeras inovações no campo 

da pesquisa histórica e no campo do ensino da História, mesmo que, como relatam alguns autores, 

não haja um diálogo entre esses campos. Na academia, sabe-se que houve uma reorientação na 

pesquisa histórica brasileira, despertada, principalmente, pelas transformações no cenário político-

social e devido ao crescimento dos cursos na área de História. Essas inovações foram importantes 

para a área, pois inseriram novas temáticas e objetos de pesquisa, tais como estudos de gênero, 

étnico cultural, tradições e festas temáticas, temas regionais e a incorporação e classificação de 

algumas fontes (processos criminais, testamentos, história oral, iconografia e etc.).  

Essa revolução documental foi seguida por uma sólida crítica ao conceito de documento, 

pois com a linha de pensamento dos novos historiadores e principalmente com a contribuição de 

Jacques Legoff, o documento é pensado como um monumento, melhor dizendo: 

 

o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada 

quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, 

quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. 

Estes materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os 

monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador. (LE GOFF, 

1996, p. 535). 

 

O documento passa a ser analisado e investigado como uma pista ou vestígio do passado, 

que foi construído pelos homens e pelas circunstâncias de seu tempo. Portanto o documento perde 

seu caráter de expressão da verdade. A função do historiador passa a ser a de “investigador”, 

deixando para trás a mera função de certificar da veracidade do documento. Torna-se necessário 

contextualizá-lo, marcar suas condições políticas e sociais, enxergando o “monumento” como 

recurso político e administrativo, instrumento de poder e, também, uma manifestação dele mesmo 
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Sobre esse tema, acerca do documento como monumento, os autores Pereira e Seffner em seu artigo 

“O que pode o ensino de história?” ressaltam que: 

 

Os documentos são monumentos que as gerações anteriores deixaram. Eles são construções 

a partir de onde os homens procuraram imprimir uma imagem de si mesmos para as 

gerações futuras. Desde o início, eles são monumentos construídos, nunca rastros deixados 

ao acaso de modo acidental. (PEREIRA; SEFFNER, 2008, p. 116).  

 

Na história escolar e seu ensino, houve várias transformações contundentes que ampliaram o 

ensino de história e sua didática, em consequência da absorção e construção do conhecimento pelo 

aluno. Sobre essas renovações, podemos citar: a descontinuidade com a ordem temporal e espacial 

conteudista; a necessidade de fazer recortes temáticos no ensino da história devido à dificuldade de 

lecionar aos alunos toda a história da humanidade; o ensino voltado para problemas sociais e 

temáticas do tempo presente; o entendimento da memória histórica como luta, emancipação e 

transformação social; a integração de diferentes linguajares didáticos como filmes, imagens, 

músicas, documentos em geral; o desenvolvimento da reflexão histórica em substituição da 

memorização e “decoreba”; desenvolver a aprendizagem construindo e descobrindo o 

conhecimento; o destaque para a construção do conhecimento, no manuseio das fontes históricas, 

visitas a museus, locais históricos e etc; e por último, a inserção da história local no ensino e sua 

interdisciplinaridade (CAIMI, 2008).  

Dessa forma, percebe-se que, mesmo havendo certo distanciamento entre o campo da 

História acadêmica e o do ensino de História, as concepções relativas ao ensino, que foram 

propostas principalmente a partir da década de 1970, estão, de certa forma, de acordo com as 

mudanças que permeiam o ambiente acadêmico nas últimas décadas. Ambas as renovações na 

pesquisa e no ensino da história mostram-nos a ruptura, a descontinuidade com os modelos 

metódicos e tradicionais, que foram durante muito tempo os principais modelos a serem adotados 

em ambos os campos.   

Acerca deste debate sobre o ensino de história em sala de aula e a abertura para novas 

metodologias e didáticas, é importante ressaltar que, ao ministrar aulas de História na educação 

básica, os professores passam por diversas “situações embaraçosas”. Como o discurso histórico é 

tratado como um agrupamento de representações acerca do passado, ele disputa espaço com várias 

outras reproduções que estão na nossa sociedade, tais como as representações produzidas pelo 

cinema, literatura, televisão, rádio, propagandas governamentais, etc.  
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Dessa forma, na sala de aula é recorrente que alunos tenham outras representações acerca do 

passado, em diferentes temáticas da história, que podem vir de um filme, um livro que leram, uma 

música que escutaram, etc. Sobre tal debate, os professores Pereira e Seffner salientam que: 

 

Na memória social, o passado se constrói num jogo de forças constante e no seu interior a 

história é um dos discursos que procura marcar lembranças e determinar esquecimentos. É 

assim que ocorre quando os estudantes da Escola Básica assistem a uma minissérie televisa 

como O Quinto dos Linfernos, por exemplo. Eles são colocados diante de representações 

que ensinam sobre o passado e produzem memória, tanto quanto ou mais do que a aula de 

História. (PEREIRA; SEFFNER, 2008, p. 117).  

 

A disciplina escolar se diferencia muito da acadêmica, aproximando-se algumas vezes até 

mesmo das reproduções do senso comum que vigoram em nossa sociedade. Isso é, devido ao 

desalinho entre a pesquisa e o ensino de História, o que é ensinado na Escola não é o mesmo que é 

ensinado na academia. Um dos motivos é que o conhecimento construído pela academia é uma das 

fontes para produção do conhecimento escolar, mesmo dependendo da mediação didática do 

professor. Também deve-se levar em conta os interesses, temáticas socioculturais e contextos 

específicos do público a qual a História será comunicada, sendo eles, estudantes, pais, docentes, e a 

própria comunidade ao entorno da Escola.  

A disciplina História é citada em todas as constituições brasileiras, e principalmente na de 

1988, criada no período pós-ditadura, em decretos federais. Pode-se ver que os procedimentos 

determinantes que estabelecem os objetivos para o ensino da disciplina História na educação básica 

brasileira são bastante diferentes dos que regem a Educação superior. É visível, nessas políticas 

educacionais recentes, a inclusão do uso de fontes históricas no ensino, além de objetivos voltados 

para a construção da capacidade crítica e de pesquisa, e também de outras abordagens do ensino de 

História. Sobre tais políticas educacionais, segue um trecho do PCN: 

 

Desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (livros, jornais, revistas, 

filmes, fotografias, objetos, etc) e confrontar dados e abordagens; trabalhar com 

documentos variados como sítios arqueológicos, edificações, plantas urbanas, mapas, 

instrumentos de trabalhos, objetos cerimoniais e rituais, adornos, meios de comunicação, 

vestimentas, textos, imagens e filmes; ensinar procedimentos de pesquisa consulta em 

fontes bibliográficas, organização das informações coletadas, como obter informações de 

documentos, como proceder em visitas e estudos do meio e como organizar resumos. 

(BRASIL, 1998, p. 77).  

 

Pode-se notar que os Parâmetros Curriculares Nacionais, além de abordarem os objetivos 

mencionados acima, indicam ao receptor de que maneira a História é feita, o que acaba por nos 

levar diretamente à temática acerca do uso de fontes históricas como ferramenta pedagógica. Ainda 
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sobre esse debate, é importante ressaltarmos que as indagações a respeito do uso das fontes escritas 

e documentais oficiais acabaram por fazer com que a investigação histórica levasse em 

consideração outros registros produzidos pelo homem no seu tempo, pois nossos diálogos e 

comunicações se dão de várias formas, sejam elas escritas, orais, gestuais, musicais, etc. Nesse 

sentido, Érica da Silva Xavier nos mostra que: 

 

O professor, levando em conta a aprendizagem do aluno, pode transformar essas fontes em 

ferramentas psicopedagógicas. Tal consideração pode levar o aluno a perceber que a 

História é feita a partir de vestígios deixados pelos homens do passado, que se constituem 

no material que o historiador vai utilizar para a compreensão de como determinadas 

sociedades viviam em determinados tempos e espaços. (XAVIER, 2010, p. 1098). 

 

Com tais debates sobre o ensino da História em mente, o “lecionar História em sala de aula” 

é proporcionar aos alunos debates da historicidade de seus princípios socioculturais, que é possível 

a partir do entendimento de que os alunos são os agentes da História e suas Identidades são 

produção do tempo histórico. Uma questão fundamental é fazer com que as atuais gerações 

conheçam a si mesmas e as suas próprias condições e determinações, para que essas contribuam 

com a construção de relações de pertencimento, com a história e lutas coletivas.  

Para que se torne possível estabelecer esses objetivos enquanto docente de História, é 

necessário que o professor utilize de metodologias e didáticas em que o aluno é ativo na produção 

do conhecimento. O professor precisa instigar o aluno a construir seu conhecimento histórico, 

compreendê-lo, criticá-lo e analisá-lo, etc. O docente é um mediador entre o aluno e o 

conhecimento histórico, não deve apenas entregar o conhecimento pronto para o aluno, mas sim 

ajudá-lo, mediando o processo de construção do conhecimento. Para isso, é necessário o uso de 

fontes históricas, sejam elas escritas, oficiais, imagéticas, músicas e etc. Também é importante a 

forma como o professor irá utilizá-las em sala e como o aluno irá produzir seu conhecimento a 

partir de tal fonte.   

Não é aconselhável se utilizar da fonte como recurso de caráter comprobatório, justificante 

ou apenas ilustrativo. A fonte em sala de aula é necessária para a construção do pensamento 

histórico do aluno e não para servir apenas como prova. É necessário que o professor trabalhe a 

fonte com seus alunos, para que ela não perca seu caráter didático e se torne apenas uma mera 

ilustração. Sobre o uso das fontes em sala de aula, os professores Pereira e Seffner expõem que: 

 

A produtividade do uso das fontes está na possibilidade de mostrar às novas gerações a 

natureza e a especificidade do conhecimento histórico. Nosso objetivo, ao ensinar história 

às novas gerações utilizando fontes, não consistes em ensinar a ler documentos, separá-los 

por séries, descrever suas regularidades, não se trata de tornar ou querer tornar o estudante 
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um micro historiador, como se ele tivesse condições intelectuais de fazer o mesmo que os 

historiadores fazem, esinamos os estudantes a ler o relato histórico e ensinamos a ler as 

representações sobre o passado que circulam na sua sociedade. Ensinar utilizando fontes 

não quer dizer ensinar a produzir representações através das fontes, mas ensinar como os 

historiadores produzem conhecimento sobre o passado a partir das fontes disponíveis e 

quais os problemas implicados nessa produção. (PEREIRA; SEFFNER, 2008, p.127). 

 

Sendo assim, podemos ver que ao longo do tempo, as fontes históricas foram passando por 

inovações e renovações, tanto na pesquisa historiográfica, como nos cursos superiores e, 

consequentemente, no seu ensino na educação básica. Mesmo tendo certo descompasso entre esses 

campos, principalmente entre o acadêmico e o da Educação nas escolas, conforme vão se renovando 

as pesquisas, sobretudo devido aos novos professores de história, preparados e animados para 

desenvolver novas metodologias em sala de aula, vão se renovando e atualizando os procedimentos 

educativos e didáticas na escola.  

Acerca dessa discussão, é pertinente dizer que um professor com uma visão mais tradicional, 

terá cada vez mais dificuldade no que concerne à interação em sala de aula com os alunos, caso não 

esteja atualizado com as inovações em seu tempo. Por isso que projetos de extensão voltados à 

formação de professores se tornam cada vez mais necessários para a educação atual. Tais estratégias 

garantem diversas experiências no âmbito escolar e da sala de aula, além de possibilitarem a 

compreensão dos processos administrativos escolares, dando também acesso à oportunidade de 

propor diferentes metodologias no ensino. Portanto, conclui-se que o uso de fontes e documentos 

históricos em sala de aula é imprescindível para que o aluno compreenda a complexidade e 

especificidade do pensamento histórico e seu processo de pesquisa. 

Outro ponto importante do porquê de utilizar essa metodologia de ensino é poder tirar o 

caráter comprobatório do documento, deslocar o aluno dessa noção de fonte escrita como única 

verdade incontestável, noção muito abordada por professores metódicos, principalmente durante as 

primeiras décadas do século XX. E, por último, essa didática permite abordar a História de forma 

mais aberta e ativa com os estudantes, com uma didática mais dinâmica, interessante e construtiva, 

tanto para o professor como para os alunos. 

 

RESGATE DE MEMÓRIAS E DA HISTÓRIA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 

MORAIS 

 

Diante de todo esse debate teórico-metodológico elucidado até então, podemos perceber 

que, após a renovação documental trazida pela Escola dos Annales, novas fontes começaram a ser 

utilizadas e trabalhadas não só na academia, mas também em sala de aula. Os professores irão se 
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aportar de novas metodologias de ensino e diferentes recursos didáticos pedagógicos, estimulando a 

análise e a criticidade dos alunos. Esses também terão uma nova posição em relação à 

aprendizagem, sendo incentivados a adotar uma posição ativa como sujeitos de seu próprio 

conhecimento e não mais apenas submissos e passivos a recepção dos conteúdos comunicados pelo 

professor. 

Diante dessa abordagem renovadora, de colocar em foco e dar ênfase aos alunos e sua 

participação na construção do conhecimento, os autores deste relato, através do Programa 

Residência Pedagógica da CAPES (2019), realizaram um trabalho de intervenção na Escola 

Estadual Professor Morais, planejando juntamente com professores e outros integrantes do grupo do 

Programa, a elaboração e construção de um Laboratório de Ciências Humanas na Escola. Esse 

trabalho teve como objetivo não só criar um espaço para realização de aulas com materiais e 

abordagens interdisciplinares entre as áreas da História, Geografia, Sociologia e Filosofia, mas 

também de trabalhar com fontes históricas e documentais da Escola, tendo como intuito apresentar 

e resgatar as Memórias da Instituição e a História da Escola Estadual Professor Morais.  

A construção do Laboratório obteve grande aprovação não só dos professores, mas também 

dos alunos. Sua concretização, apesar de passar por alguns obstáculos financeiros, teve grande 

êxito. Devido à ausência de utilidade de uma das salas presentes na Escola, nós, residentes do 

Programa Residência Pedagógica, e nossa Preceptora, Maria Renata, organizamos, com os materiais 

de que dispúnhamos, um pequeno Laboratório com livros temáticos de História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia que foram conseguidos em prateleiras não tão acessíveis da Biblioteca da 

Escola, que poucos ou quase nenhum aluno tinha acesso. Após essa longa e minuciosa exploração 

da Biblioteca da Escola, onde partimos em busca de material para introduzir e complementar nosso 

Laboratório, conseguimos autorização para realocar todos os livros para nosso novo espaço.  

Ocupar, preencher e decorar nosso Laboratório foi algo que nos trouxe grande estima. 

Dividimos os livros em categorias de ensino nas prateleiras e estantes, além de decorar a sala com 

materiais de outros Projetos anteriores, como o “Africanidades”, no qual os alunos trabalharam com 

as temáticas da cultura africana, envolvendo a música, a culinária, a dança, o vestuário e diversos 

outros temas que abarcavam a África. Posteriormente, conseguimos mesas e cadeiras para a sala, 

um quadro para dar as aulas, além de uma nova pintura para melhorar ainda mais nosso 

Laboratório. Após toda a parte de construção e aprimoramento do ambiente, que foi muito 

prazerosa tanto para nós residentes e professores, quanto para os alunos que participaram 

ativamente dessa conquista, começamos nossos primeiros trabalhos no novo espaço. 
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Imagem 1 - Laboratório de Ciências Humanas da E.E. Professor Morais. 

 
Fonte: Acervo dos Autores (2019). 

 

Com a criação do Laboratório de Ciências Humanas, nós, residentes, começamos a realizar 

aulas temáticas nessa área do conhecimento com os alunos do Ensino Médio da Escola, sempre 

utilizando os livros paradidáticos que encontramos na Biblioteca. Os alunos gostaram e aprovaram 

bastante o resultado deste Projeto e frequentavam o Laboratório sempre que possível. 

Posteriormente, começamos a desenvolver simultaneamente com as aulas temáticas, um 

Projeto de Resgate da História e Memória da Escola Estadual Professor Morais, buscando, através 

dos arquivos presentes da Escola, algumas fontes históricas e documentais da Instituição. Tais 

fontes seriam trabalhadas por nós com os alunos, no intuito de que eles conhecessem um pouco 

mais a História do espaço escolar do qual fazem parte, resgatando assim a Memória e a Identidade 

da Escola. 

Dentre as fontes, foram coletados objetos antigos da Instituição, como um piano de 1937, 

um relógio de 1957, sinos antigos, uma máquina de escrever de uma das ex-diretoras que já 

trabalhou na Escola, além de muitas fotografias e outros documentos disponíveis. Essas fontes 

foram coletadas e catalogadas junto com os alunos nas aulas ministradas no Laboratório, fazendo 

com que eles entrassem em contato com o imaginário e as mentalidades formadas na Escola ao 

longo dos anos. 
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Imagem 2 - Álbum de fotografias de eventos e festas da Escola (1959). 

 
Fonte:  Acervo dos Autores (2019). 

 

Além da análise das fontes, também trabalhamos com a História Oral, entrevistando alguns 

ex-diretores da Escola, objetivando resgatar mais informações e Memórias de outros períodos da 

Instituição que não vivenciamos. Durante as entrevistas, os alunos participaram ativamente fazendo 

perguntas e complementando os questionários aplicados durante sua realização. A entrevista foi 

também filmada e gravada para que, posteriormente, pudéssemos produzir um vídeo como material 

didático para os futuros alunos que quisessem dar continuidade ao Projeto. 

Tais entrevistas também serviram de fontes orais para que outros integrantes do Residência 

Pedagógica pudessem produzir artigos e apresentar trabalhos em Conferências e Seminários em 

Universidades. Um exemplo foi o trabalho produzido por um dos autores do presente relato 

(Bianca), juntamente com outras duas residentes do Programa (Flávia e Gabriela), intitulado: 

“Resgate e Identidade: Reconstituição da Memória da Escola Estadual Professor Morais em Belo 

Horizonte”. Esse trabalho foi apresentado no Simpósio Temático Educação e Ensino de História em 

Minas Gerais, no dia 02/04/2019, na Semana de História - Travessias: Recantos, contos e cantos de 

nossa gente, promovido pelo Departamento de História da PUC Minas. Foram abordados na 

apresentação o andamento e a repercussão do Projeto Residência Pedagógica, assim como o da 

criação do Laboratório de Ciências Humanas. 
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Dessa forma, promover o espaço escolar como um lugar de interação e pesquisa é também 

papel dos professores. Trabalhar com documentos e fontes históricas em sala de aula, além de 

enriquecer o ensino e a aprendizagem, também potencializa as análises, interpretações e o senso 

crítico dos alunos. A Educação traz novas demandas e intervenções na atualidade. Cabe aos 

professores aprender a ouvi-las e acompanhá-las. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pôde ser percebido, as relações entre História e Memória são, em grande medida, 

frutíferas para repensarmos a construção do conhecimento. A Memória coletiva irá não só 

contribuir para a formação de uma Identidade social, mas também escolar. Nesse sentido, o uso e 

análise das fontes históricas em sala de aula nos permite trabalhar não só a História, mas também as 

Memórias que poderiam cair no esquecimento. O uso da História Oral é um exemplo de resgate da 

Memória, que pode ser utilizada como fonte histórica entre pesquisadores, assim como alunos e 

professores nas Escolas. 

Com a renovação das fontes históricas defendida pela Escola dos Annales, novos 

documentos serão abarcados para análise do Historiador, como filmes, peças de teatro, fotografia, 

músicas, pinturas, etc. Essas novas possibilidades abrirão portas não só para a academia e os 

pesquisadores, como para os professores e alunos nas Escolas. Novas metodologias de ensino 

também serão defendidas em que, diferentemente da visão tradicional de Educação, na qual o 

professor tem o papel de mero transmissor do conhecimento, com a Escola Nova, o aluno toma 

posição de destaque na aprendizagem, tornando-se sujeito ativo de seu próprio conhecimento. 

O protagonismo do aluno no ensino, aliado à diversificação de fontes e possibilidades 

didático-metodológicas de se aprender, abre caminhos para novas oportunidades no espaço escolar. 

É nesse âmbito que o relato presente neste texto nos mostra como a relação entre os alunos e os 

professores pode acontecer de forma dialógica e como a utilização das fontes e documentos 

históricos em sala de aula permite o enriquecimento do ensino e da aprendizagem. A criação do 

Laboratório de Ciências Humanas na Escola Estadual Professor Moraes, promovido pelos 

professores da Escola juntamente com os participantes do Programa Residência Pedagógica, é 

apenas um exemplo de como a Memória e as fontes históricas podem gerar frutos não só no meio 

acadêmico, mas também no espaço escolar. 
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afrodescendência nas escolas sob o prisma da violência 
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RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar uma experiência de estágio docente desenvolvida pelo Programa Residência 

Pedagógica pela Instituição de Ensino Superior – PUC Minas – na Escola Estadual Eleonora Pieuruccetti. O trabalho foi 

realizado com duração de um semestre sob a temática “Negritudes, Juventudes e Violência” cuja proposta era produzir 

uma reflexão acerca do Genocídio Negro, problemática da atualidade brasileira, entendida enquanto produto do racismo 

e da desigualdade racial. O movimento das atividades partiu do diagnóstico do seria o Genocídio Negro para, então, 

voltar às outras temporalidades históricas referentes à população negra no Brasil buscando entender as mudanças e 

permanências que consigam explicar a situação-problema. Dessa forma, trata-se da história enquanto ferramenta de 

serventia às demandas da sociedade. O Residência Pedagógica enquanto laboratório de práticas de ensino e 

aprendizagem permitiu a utilização de diversas possibilidades pedagógicas, como o uso de vídeos, imagens, aulas 

dialogadas e atividades realizadas de maneira individual, dupla, trio e grupo. Promoveu-se um espaço de construção do 

conhecimento entre alunos e professor cujo diálogo, questionamentos e produções escritas fossem elementos de um 

ensino de História inovador e construtivo.   

 

Palavras-chave: Negritudes. Juventude. Violência. Genocídio. Educação.   

 

THE BLOOD ON THE SLATE: 

in schools under the prism of violence 

 

ABSTRATC 

 

This paper aims to present an experience of teaching internship developed by the Residency Program by the Institution 

of Higher Education – PUC Minas – in the State School Eleonora Pieuruccetti. The work was carried out for a semester 

under the theme “Negritudes, Juveniles and Violence”, whose proposal was to produce a reflection on the Black 

Genocide, problems of the present time understood as the product of racism and racial inequality. The movement of 

activities started from the diagnosis of the Black Genocide to then return to the other historical temporalities related to 

the black population in Brazil seeking to understand the changes and permanences that can explain the problem 

situation. In this way, history is used as a tool to serve the demands of society. The pedagogical residency as a 

laboratory of teaching and learning practices has allowed the use of various pedagogical possibilities, such as the use of 

videos, images, dialogued classes and activities performed individually, double, trio and group. It was promoted a space 

for building knowledge among students and teachers whose dialogue, questioning and written productions were 

elements of an innovative and constructive history teaching. 

 

Keywords: Negritudes. Youth. Violence. Genocide. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A instituição governamental de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, considerando a Política Nacional de Formação de Professores, instituiu, por 

meio da portaria GAB Nº 38, de 28 de fevereiro de 2018
3
, o Programa de Residência Pedagógica. 

Dentre suas finalidades, lista-se o apoio às Instituições de Ensino Superior - IES
4
 na implementação 

de projetos em parceria com as redes públicas de educação básica para a articulação entre teoria e 

prática na formação dos alunos e alunas dos cursos de licenciatura. O programa visa promover a 

formação docente por meio da inserção dos licenciandos na Escola Básica, para que esses realizem 

diagnósticos acerca do ensino e aprendizagem, bem como experienciem didáticas e metodologias de 

ensino. Promovendo o trabalho integrado entre sociedade, escola e Instituição de Ensino Superior, o 

programa se traduz em uma construção de encontros de saberes e espaços dialógicos na busca por 

uma reflexão crítica das práticas educativas.  

O público-alvo são os estudantes de licenciatura e seu campo de atuação é a escola, a qual 

consiste em uma instituição burocrática, que pensa e atua sob o mundo a partir de uma cultura 

própria, regida por práticas sociais singulares. (SILVA, 2006). A Residência Pedagógica, ao inserir 

os licenciandos em uma instituição, permite-lhes contato com sua lógica de funcionamento, que se 

move entre os programas oficiais e os resultados efetivos em sala de aula.  

A Instituição de Ensino Superior – PUC Minas – desenvolveu o programa na área do Ensino 

de História, em três escolas. A experiência que aqui se registra, desenvolveu-se na Escola 

Municipal Professora Eleonora Pieruccetti – EMPEP, sob as orientações do professor preceptor 

Mariano Diniz. Os encontros aconteciam semanalmente com duas reuniões, sendo uma reservada à 

atuação em sala de aula e outra, realizada junto ao professor preceptor, para discussão do 

planejamento. Esses encontros se traduziam em momentos de partilha dos desafios e conquistas na 

sala de aula, bem como de importantes orientações do professor preceptor, uma vez que ele 

abordava suas observações no que diz respeito aos nossos pontos de destaque e aqueles que 

requeriam ser desenvolvidos com maior atenção, tendo em vista as habilidades para a atuação 

docente. Para além desses encontros junto ao professor preceptor da Escola Básica de atuação, o 

projeto também realizou outros espaços de formação, as reuniões entre as áreas de atuação, onde o 

professor orientador, vinculado à IES - PUC MINAS - conhecia o desempenho dos graduandos em 

uma conversa entre preceptores e alunos, pela apresentação dos trabalhos desenvolvidos em sala de 

                                                           
3
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aula e o planejamento elaborado. O outro espaço diz respeito a eventos organizados pela Instituição 

de Ensino Superior - PUC MINAS - cuja temática era a prática docente de maneira ampliada, 

portanto, espaço de formação conjunta com todas as áreas de licenciatura. Foi nesse ritmo de 

constante intercalação entre inserção em sala de aula e avaliação periódica desta, somados à 

encontros  na Universidade, que o projeto foi planejado e desenvolvido. 

O trabalho que aqui se apresenta foi realizado com a turma 8° ano A, com vinte e nove 

alunos frequentes. A temática selecionada no momento do planejamento junto aos colegas e 

professor preceptor foi “Negritudes no Brasil”. Cada turma da Escola ficou responsável por 

desenvolver um tema dentro deste, inicialmente proposto. Assim, a turma 8° ano A, trabalhou sob a 

perspectiva intitulada “Negritudes, Juventudes e Violência”. Os trabalhos abordaram a questão do 

Genocídio Negro e buscaram em outras temporalidades as permanências que marcam a sociedade 

brasileira com esse processo, cuja recorrência, é compreendido enquanto uma política de 

extermínio, resultado do racismo e da exclusão social. Em seu desenvolvimento, o texto apresenta o 

processo de seleção da temática, o planejamento e a execução deste, com excertos de produtividade 

dos alunos que permitiram registrar e avaliar o desenvolvimento das discussões. 

 

DEFINIÇÃO DE POSSIBILIDADES DE AÇÃO 

 

O Residência Pedagógica se apresenta como oportunidade de inovação tanto para a 

formação de professores, quanto para investimentos em mudanças e transformações na sala de aula 

e demais espaços potencializadores de conhecimento dentro da escola. Sendo assim, foi possível 

realizar um trabalho indo além da postura pedagógica tradicional, investindo em metodologias de 

ensino que abordassem possibilidades de releitura da realidade, aproximando a sala de aula da 

realidade social. 

 A partir disso, a turma 8°ano A aprofundou a temática da juventude negra no contexto de 

violência, considerando que as marcas da discriminação, violência e privilégio que formaram a 

América Portuguesa sobreviveram às mudanças de ordem política e econômica e, ainda hoje, são 

marcas do cotidiano da sociedade brasileira (ORTEGA, 2008). Dessa forma, desenvolveu-se uma 

reflexão acerca do Genocídio Negro, sob o entendimento deste enquanto processo de culminação na 

exclusão social e no racismo. (FLORES, 2016).  

O professor preceptor sugeriu que o trabalho fosse desenvolvido de maneira inversamente 

proporcional à tradicional linearidade dos trabalhos em história. Assim, o movimento do projeto 

tem como ponto de partida o reconhecimento da questão problema, qual seja o Genocídio Negro 
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presente na contemporaneidade brasileira, para, então, buscar uma reflexão na história. Esse 

movimento teve como objetivo desenvolver com os alunos  a percepção da história enquanto 

processo de rupturas e permanências explicativas da realidade social. 

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO  

 

As aulas foram planejadas visando não apenas as habilidades e demandas da turma, mas, de 

maneira mais específica, a formação docente. Sendo assim, para um trabalho de um semestre, 

tentou-se abarcar as diversas possibilidades didático-pedagógicas, incluindo aula expositiva, uso de 

imagens, vídeos, bem como atividades de leitura, interpretação e produção textual realizadas em 

grupos, duplas e individualmente. A opção por englobar diversas possibilidades de metodologias 

pedagógicas se sustenta nos métodos inovadores discutidos por Circe Bittencourt (2005), autora que 

aposta na ampliação metodológica que abarca o questionamento, a dúvida, as interpretações e 

contradições enquanto características metodológicas de um ensino inovador, que não compreende a 

aprendizagem pela memorização, mas sim pela discussão e criticidade. Ainda, segundo a autora, os 

alunos devem ser solicitados a discutir, analisar, criticar e escrever acerca de suas percepções, em 

consonância com seu conhecimento, potencializado em sala de aula por meio de debates. 

Essa relação dialógica é fundamental para que os estudos históricos possam ir além da 

acumulação de informações, sendo uma construção entre alunos e professores, estes se desfazem da 

ideia de detentores do saber e aqueles de seres passivos quanto às informações curriculares. O 

conhecimento histórico exige uma relação de aprendizado simultâneo entre o conteúdo oficial e as 

percepções e intervenções da realidade social. É um processo ativo e social de construção em que se 

faz “(...) necessário trabalhar dialeticamente, construindo o conhecimento numa relação entre 

professor, aluno, objeto e realidade.” (LITZ, 2009, p. 9).   

O formato aula expositiva foi a primeira opção, uma maneira de me reconhecer no lugar de 

professora, uma vez que a configuração pedagógica tradicional compõe o imaginário escolar e 

legitima práticas de ensino e aprendizagem. Posicionando-me na frente da turma e utilizando o 

quadro branco,investi-me do lugar de professora e, assim, com o reconhecimento da turma, deu-se 

início aos trabalhos. No quadro, apresentei a temática a ser desenvolvida: “Negritudes, Juventudes e 

Violência”.  

As discussões a respeito seriam desenvolvidas pela perspectiva da comunicação midiatizada 

direcionada para o material jornalístico. Sendo assim, as aulas e atividades foram construídas, 

sobretudo, com os materiais fornecidos delas produções jornalísticas a respeito do tema em questão. 
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Os dados, fotos e situações veiculadas pelos jornais foram submetidas à análise da turma em 

atividades desenvolvidas em dupla, bem como em aulas expositivas. O objetivo foi desenvolver a 

percepção do material noticioso como edificador da realidade social, do que delas sabemos através 

da recorrência de assuntos enquanto informação. Assim, tratou-se de aproximar os alunos do 

material lhes é conhecido: os jornais, com a História como uma das ferramentas de entendimento da 

realidade social que os circunda, por meio do recorte de uma tema “Negritudes no Brasil”, uma 

perspectiva “Negritudes, Juventude e Violência” e, por fim, um objeto diretamente observável: 

reportagens jornalísticas. As possibilidades de metodologias e práticas de ensino possibilitam o 

desenvolvimento com a turma do conhecimento de um tema específico, bem como o próprio 

processo de construção e desdobramento da área do conhecimento que, neste caso, trata-se da 

História.  

Utilizando da metodologia do professor supervisor em suas aulas, os pontos anotados no 

quadro não foram escritos e depois discutidos, foram registrados por meio de questionamentos à 

turma do que vinha a ser o sistema mídia de comunicação e o material jornalístico enquanto fonte 

histórica. Entendo o jornal enquanto “escrivão da realidade”, já que  tem seu discurso legitimado 

pela sociedade na qual atua enquanto agente do campo político e ideológico responsável pelas 

representações culturais e políticas e, portanto, formador e transformador da realidade social. 

(ZICMAN, 1985).  

A partir do entendimento do material jornalístico enquanto veículo de propagação das 

questões que permeiam o cotidiano social, trabalhamos os dados divulgados por estes, os quais 

advém do Mapa da Violência produzido pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – 

FLACSO,  em 2014. O relatório apresenta dados quantitativos que desenham o primeiro momento 

do nosso processo de investigação, qual seja o reconhecimento da realidade-problema. Assim, o 

relatório apresenta que o perfil daqueles que representam a alarmante porcentagem de 77% das 

mortes por violência é constituído pelas seguintes características: homem, jovem, negro e morador 

de periferia. Em uma análise sob a perspectiva racial, o relatório apresenta uma comparação 

discrepante, sendo a queda do número de homicídios em 24,8% referentes à população branca 

contra o aumento das vítimas de homicídio em 38,7% em relação à população negra, concluindo 

para a existência da “(...) crescente seletividade social dos que vão ser assassinados.” 

(WAISELFISZ, 2014, p. 131).  

Os dados da violência da população negra também foram apresentados sob a perspectiva de 

gênero. O Atlas da Violência, desenvolvido pelo IPEA em 2018, avaliando os dados de Homicídio 

entre Mulheres segundo raça/cor, constatou que as mulheres negras possuem uma taxa de homicídio 
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superior a das mulheres não negras, sendo a diferença calculada em 71%. Em uma proporção, “(...) 

a taxa de homicídios para cada 100 mil mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto entre as não 

negras houve queda de 8%.” (DA VIOLÊNCIA, 2018, p. 52). Esses dados foram apresentados e 

discutidos com os alunos nas primeiras aulas, em um ritmo que lhes dessem a oportunidade de 

compreender a dimensão dessas porcentagens de uma realidade que até então era desconhecida. E 

juntos delimitamos a nossa temática de estudo para o semestre, a violência contra a população 

negra, sem se desvencilhar das particularidades de gênero.   

O racismo se apresenta na sociedade brasileira por vários desdobramentos. Está impregnado 

no olhar social, na medida em que a juventude negra periférica é frequentemente referida enquanto 

“suspeitos” ou “marginais”. O Genocídio Negro é uma das maiores demonstrações do racismo 

latente na sociedade brasileira, dizimando aqueles que estão à margem do consumo e do processo 

de produção que caracteriza o sistema da sociedade atual, que capitaliza também as relações. As 

expressões dessa nova guerra, que objetivam a limpeza racial e social, desdobram-se pelas ações do 

Estado no suposto combate ao tráfico de drogas, à fome e às doenças (FLORES, 2016; GOÉS, 

2008).  

A raça, enquanto distintivo social nas metrópoles e colônias, compreende os corpos negros 

como“(...) instrumento da disciplina por meio da dor e, ao mesmo tempo, a força para o trabalho nas 

lavouras, nos engenhos e na mineração” (BENEDITO, 2005, p. 52). Contudo, apesar da extinção do 

sistema produtivo escravocrata, “as mesmas ideias racistas (...) também pautaram e determinaram a 

constituição do trabalho livre e do capitalismo em território brasileiro.” (ORTEGA, 2008, p. 420). 

Dessa maneira, o cotidiano da sociedade brasileira encontra-se marcado pela discriminação, 

violência e privilégio, resultando em um racismo multifacetado, que extrapola as desigualdades de 

ordem econômica. 

A partir da averiguação dessa realidade, da discussão e apresentação de dados estatísticos, a 

primeira atividade realizada foi a entrega de uma folha na qual havia um compilado de manchetes 

jornalísticas dos jornais “Correio Braziliense”, “Estadão”, “Brasil de Fato” e “Agência Brasil”, 

sendo suas respectivas manchetes: “130 anos após a abolição, população negra ainda sofre com a 

desigualdade”, “75% das vítimas de homicídio no país são negras, aponta Atlas da Violência”, 

“Chacinas no estado do Rio alertam para o Genocídio da juventude negra” e “Negros ainda lutam 

por direitos básicos, 30 anos após a constituição.” A proposta da atividade seria que os alunos 

lessem esse material e então respondessem a dois questionamentos: “O que você sabe sobre isso?” e 

“O que você pensa sobre isso?”. Assim, o objetivo foi mapear os conhecimentos dos alunos acerca 

da temática e, desde a primeira atividade, foi-lhes exigido o desenvolvimento de um 
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posicionamento, o qual seria lapidado ao longo do projeto com as discussões e leitura dos demais 

materiais. 

Algumas respostas obtidas foram:  

 

“O que você sabe sobre isso?”
5
 

“Que muitas pessoas são mortas só pelo fato de serem negras e tem muitas pessoas negras 

que não tem seus direitos respeitados.” 

  

“Eu sei que muitas pessoas sofrem racismo por causa da sua cor negra, muitas pessoas são 

espancadas ou até mortas porque são negras e também a maioria das pessoas não 

conseguem trabalho por causa da cor.” 

 

“Eu acho que os negros sofrem muito com isso e até hoje eles estão lutando para isso 

acabar, só por causa da cor da pele eles sofrem com a discriminação e desigualdade.  

Grande parte dos negros sofrem com a desigualdade, muitos morrem, apanham, são 

excluídos da sociedade. E a luta pela igualdade vem até hoje.” 

 

“Sei que quem faz isso são uns racistas que apoia a desigualdade social ou racial são uns 

hipócritas que tem que sentir na pele o que eles passaram para conquistar a liberdade, 

deveriam saber o tanto que a sociedade negra trabalha para sustentar sua família.” 

  

A maior recorrência dentre as respostas dos alunos diz respeito à cor da pele, reconhecida 

enquanto empecilho social, portanto, fator de desigualdade. Realidade conhecida pelos alunos, mas 

que, ainda assim, não deixa de ser expressa com tons de indignação, o que aumenta quando esses 

dissertam seu posicionamento no espaço da questão “O que pensam sobre isso?”.  

 

“O que você pensa sobre isso?”
6
 

“Eu penso que uma pessoa que faz racismo deve ser preso (a) imediatamente. Eles 

deveriam saber que todos somos seres humanos e todos temos sentimentos.” 

 

“Cada um tem que ser livre, poder andar na rua sem medo, sem risco de morrer pela sua cor 

ou condição financeira. O racismo tem que acabar, todos têm que ter os mesmo direitos, 

igualdade.” 

 

“Eu penso que isso é errado e tem que acabar, há 130 anos atrás houve a abolição da 

escravidão, mas até hoje ninguém respeita essa lei.” 

 

“Que é errado. Muito errado. Achar que um negro por entrar no supermercado vai roubar. 

Um policial matar algum negro que está correndo porque confundiu com um ladrão 

“bandido”. E quando um negro vai procurar trabalho, dificilmente, vai ter um cargo alto, e 

quando tem, é porque lutou muito pra estar aqui.” 

 

 

                                                           
5
 Todas as transcrições são respostas literais dos alunos participantes, durante a atividade desenvolvida em sala de aula. 

Por razões éticas, os nomes foram preservados.  
6
 Todas as transcrições são respostas literais dos alunos participantes, durante a atividade desenvolvida em sala de aula. 

Por razões éticas, os nomes foram preservados.  
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Nesse caso, os alunos avaliam a questão da discriminação racial enquanto um problema 

estrutural, gerado ao longo da formação da sociedade brasileira, diretamente vinculado aos mais de 

trezentos anos de escravidão africana. Além disso, o posicionamento deles versa sobre liberdade, na 

medida em que evocam os direitos de ir e vir, trabalhar e, ainda, o direito à vida da população 

negra. Criticam a posição das instituições de emprego e de segurança enquanto mantenedoras da 

situação de desigualdade, uma vez que a eles são limitadas as oportunidades, além de serem 

encarados enquanto ameaça à hegemonia social sob as vestes de suspeitos em relação à segurança 

social.  

O “O que se sabe” e “O que se pensa” a despeito da temática de estudo foi aprofundado ao 

longo das atividades do semestre. O próximo passo seria atribuir texto aos dados quantitativos 

expostos. Para tanto, os materiais utilizados foram reportagens que trabalham a temática, recolhidos 

dos sites: “Anistia Internacional”, “Vidas Negras” e “Conselho Regional de Psicologia SP”. A 

atividade foi desenvolvida entre trios cujos alunos deveriam fazer a leitura e a marcarem de duas 

maneiras diferentes, em uma os dados quantitativos trazidos pelo texto e em outra a parte que mais 

lhes chamou a atenção, sendo essa a exposta no debate, no segundo momento da aula. 

Seguem alguns dos excertos destacados pelos alunos: 

 

“Precisamos lutar, antes de tudo, para que toda a sociedade reconheça o problema que é o 

racismo. (...) Ser mulher e ser negra é enfrentar a dor, enfrentar a luta cotidiana, tentar 

sobreviver e seguir mais adiante.”
7
  

 

“(...) fato estarrecedor de que cerca de 77% dos jovens assassinados no Brasil sejam negros. 

(...) enquanto o homicídio de jovens brancos caiu 32,3% de 2002 a 2012, o de jovens 

negros aumentou 32,4% de acordo com o Mapa da Violência.”
8
  

 

“(...) de cada dez pessoas assassinadas, sete são negras. A violência policial segue a 

tendência: dos 4.222 mortos em decorrência de intervenção policial em 2016, 72% eram 

negros. (...) “Éramos duas mulheres e três homens, todos negros. Eles vieram, sem motivo, 

com uma revista dura, como se já tivessem certeza que iam encontrar droga ou algo assim”, 

conta.”
9
  

 

A exigência de demarcar os dados quantitativos se justifica pela intenção em abordar a 

temática dentro da seriedade que lhe cabe. Essas mortes, ainda que não sejam divulgadas pelos 

veículos jornalísticos hegemônicos dentro da complexidade e comoção que lhes caracterizam, 

                                                           
7
 O racismo nosso de cada dia e a situação da mulher negra brasileira. Disponível em: 

<https://www.huffpostbrasil.com/jurema-werneck/o-racismo-nosso-de-cada-dia-e-a-situacao-da-mulher-negra-

brasile_a_21905772/>. Acesso em: 20 set. 2019. 
8
 Um pacto pela vida dos jovens negros. Disponível em: <https://anistia.org.br/um-pacto-pela-vida-dos-jovens-negros/>. 

Acesso em: 20 set. 2019. 
9
 Meda da violência policial e acusações injustas é maior entre a população negra do Rio. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/medo-da-violencia-policial-e-de-acusacoes-injustas-e-maior-entre-a-populacao-negra-do-

rio/>. Acesso em: 20 set. 2019. 

https://www.huffpostbrasil.com/jurema-werneck/o-racismo-nosso-de-cada-dia-e-a-situacao-da-mulher-negra-brasile_a_21905772/
https://www.huffpostbrasil.com/jurema-werneck/o-racismo-nosso-de-cada-dia-e-a-situacao-da-mulher-negra-brasile_a_21905772/
https://anistia.org.br/um-pacto-pela-vida-dos-jovens-negros/
https://nacoesunidas.org/medo-da-violencia-policial-e-de-acusacoes-injustas-e-maior-entre-a-populacao-negra-do-rio/
https://nacoesunidas.org/medo-da-violencia-policial-e-de-acusacoes-injustas-e-maior-entre-a-populacao-negra-do-rio/
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foram tomadas como objeto de estudo, um problema que assola a nossa sociedade, mas que não 

recebe o destaque necessário para sua superação.  

Destacar os dados quantitativos do texto é tomar conhecimento da proporção do problema 

em questão e trabalhar a temática de maneira científica, discutindo a partir de dados concretos, 

reconhecendo a realidade. Assim, a aula não se resume à entrega de informações, mas ao 

movimento de discussão e construção. Entendendo os alunos enquanto agentes do conhecimento, 

permitindo-lhes fazer destaques, colocações e validações no momento da partilha para a turma. 

Os excertos destacados atribuem narrativas aos dados da violência à população negra. A 

vantagem de se trabalhar em trios ou grupos se concentra na maior possibilidade de perspectivas. 

Os alunos trabalharam textos diferentes e, no momento da discussão, depararam-se com algo além 

do que haviam lido. Aqueles que leram sobre a situação da mulher no contexto de violência racial, 

quando não são vítimas letais, a dor lhes aflige pela perda de seus entes queridos; escutaram sobre a 

perspectiva da violência policial. As pessoas mortas “por causa da cor”, como citadas na primeira 

atividade, aqui são aprofundadas com dados quantitativos e falas daqueles que carregam em sua 

trajetória essa vivência. 

Aula expositiva, escrita, leitura e discussão do texto foram as apostas para se trabalhar a 

temática. Contudo, esses dados também receberam uma dimensão audiovisual na apresentação de 

três vídeos. Os textos concederam narrativas aos dados numéricos, mas com os vídeos, eles 

receberam a particularidade de estudos de caso, quais sejam os casos da menina Ágatha e os 

integrantes de um grupo de rap de Maricá, RJ. Os dois vídeos apresentados sobre a menina Ágatha 

são reportagens dos jornais UOL e Rede TV, os quais noticiam o acontecido, por meio da causa da 

morte, divulgações da Polícia e depoimentos da família.
10

 O outro vídeo diz respeito a um grupo de 

jovens negros que atuavam como produtores de Rap, que foram assassinados, tendo como maior 

suspeita a milícia organizada.
11

  

A apresentação dos vídeos em sala foi realizada em uma aula específica. Retomando com os 

alunos a temática até então trabalhada, esses vídeos serviriam como ilustração, bem como 

continuidade das discussões. Assim, os alunos assistiram aos vídeos com uma carga de informação 

acerca da temática da violência sob a perspectiva racial satisfatória. A aula foi dividida em três 

ações: assistir aos vídeos; debate mediado em que cada aluno, espontaneamente, pudesse colocar 

                                                           
10

 UOL. Menina de oito anos morre baleada no Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LR-c0FEBBd4>. Acesso em: 04 out. 2019. 

REDE TV. Caso Ágatha: Menina foi atingida por tiro de fuzil, confirma laudo, 2019 (1m57s). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=9dMr2oxjuao>. Acesso em: 04 out. 2019. 
11

 VICE Brasil. O genocídio da juventude periférica no Brasil: os cinco de Maricá. 2018 (7m23s). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=p9t_GykiMYU>. Acesso em: 04 out. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=LR-c0FEBBd4
https://www.youtube.com/watch?v=9dMr2oxjuao
https://www.youtube.com/watch?v=p9t_GykiMYU
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em discussão seus comentários e percepções; e, no último momento, a aula finalizou com um 

registro escrito em que eles se posicionaram sobre cada um dos casos.  

Seguem abaixo alguns registros dos alunos a respeito dos vídeos assistidos
12

 e o debate que 

o seguiu:  

“Ela morreu porque ela era negra e porque a maioria tá morrendo porque é negro.” 

 

“É que nosso estado é muito racista, então provavelmente a menina Ágatha foi morta 

porque ela era negra, porque no local nem estava havendo confronto da polícia com os 

bandidos.
”
 

 

“Porque eles são negros e cantam Rap, e o Rap é uma crítica à Política.” 

 

“Os meninos artistas morreram, porque os milicianos acham que todos negros são 

marginais.” 

 

“Porque os meninos foram mortos exatamente pelo racismo, porque eles são negros e então 

julgaram eles errado achando que eles eram bandidos ou marginais.” 

 

Relacionando os dados quantitativos, os textos jornalísticos e as discussões desenvolvidas 

em sala, os alunos apontaram a ligação entre os meninos do grupo de Rap e Ágatha ao alto índice de 

77% dos homicídios serem de pessoas negras. Apesar das diferenças que compõem cada caso, eles 

conversam pela seletividade racial, que caracteriza as mortes violentas na sociedade brasileira.  

A temática “Negritudes, Juventudes e Violência” foi trabalhada por meio de dados e textos 

jornalísticos em modalidade textual e audiovisual, sob o objetivo de conhecer a realidade problema. 

A segunda parte do semestre foi reservada para historicizar essa questão-problema, buscando na 

História explicações da situação de desigualdades e violência que caracterizam esse contexto de 

violência periódica em relação à população negra brasileira. A escolha desse movimento se apoia 

em apresentar aos alunos a utilidade da História para a sociedade. A ciência histórica não se volta 

ao passado por mera curiosidade, mas sim enquanto ferramenta de transformação social, que, a 

partir de uma questão-problema, acessa outras temporalidades na tentativa de entender ou explicar a 

realidade da qual se partiu. As aulas foram planejadas para que se pensasse sobre a temática da 

violência sob o prisma racial, mas seu movimento traz uma dinâmica de análise na qual a história 

relaciona o “(...) presente com o passado, posicionando-se diante dessa realidade, situando-se diante 

dela e questionando-a, quando necessário”. (LITZ, 2009, p. 10). Estuda-se o passado para 

entendimento da construção e funcionamento da sociedade na qual se vive.  

A metodologia escolhida para a historicização dos dados foi o trabalho com imagem, que 

pela sua condição dinâmica, estabelece relações e conexões com outras temporalidades e, portanto, 

                                                           
12

 12
 Todas as transcrições são respostas literais dos alunos participantes, durante a atividade desenvolvida em sala de 

aula. Por razões éticas, os nomes foram preservados.  
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material atrativo ao ensino de História. (LITZ, 2009). Foram três aulas dedicadas à tarefa de 

historicizar a condição de violência da população negra, por meio de análise de material 

iconográfico. Utilizando o PowerPoint como recurso, projetei no quadro imagens de diferentes 

épocas e atuações dos negros no Brasil, a começar pelo tráfico negreiro. A perspectiva do ensino de 

História pela linearidade faz parte do Método Tradicional já criticado por Bittencourt (2005), 

contudo, esses métodos, como ressaltou a autora, não devem ser descartados, mas sim ampliados. 

Sendo assim, com o objetivo de apresentá-los às frentes de trabalho e os lugares na sociedade 

impostos aos negros, esse movimento se tornou muito profícuo.  

Foram projetadas um total de vinte e oito imagens, as quais muitas se encontram em livros 

didáticos e em outros lugares por onde circula a cultura histórica, como blogs, vídeos e demais 

suportes digitais de educação e História do Brasil. A popularidade dessas foi critério de seleção, 

uma vez que para estabelecer relações entre a realidade do contexto de violência já trabalhada com 

outras temporalidades, era necessário acessar aquilo que os alunos já conheciam. Sendo assim, essas 

imagens se iniciaram pelo tráfico negreiro, seguindo para as frentes de trabalho como a agricultura, 

mineração, trabalhos domésticos e escravos de ganho, aqueles que ofereciam serviços nas ruas das 

cidades coloniais.  

A repressão física enquanto controle também foi apresentada entre as várias imagens que 

retratam o sofrimento daqueles que foram acorrentados e chicoteados, mas ao longo das discussões 

acerca da situação de subjugação e opressão, também foram muito debatidas as outras situações de 

controle e negociação. As imagens sobre o período da escravidão finalizam com as rebeliões, o 

quilombo e conversas sobre as outras tantas formas de violência. A imagem da carta da “Lei Áurea” 

marca o final do período escravocrata no nosso acervo.  

A partir dela, a pergunta que se formulou para apresentação das demais imagens foi: 

“Livres, e aí?”. O período pós-abolição foi marcado por investimentos políticos para enquadrar o 

país na modernidade que há muito se formava na geopolítica internacional. A abolição da 

escravidão extinguiu, de maneira processual, um regime produtivo sem a formulação de políticas 

sociais de reinserção dos negros na sociedade. Essa perspectiva foi trabalhada em sala com 

questionamentos e imagens dos morros e favelas que se formaram à margem das largas e 

arborizadas avenidas, além dos arranha-céus que foram construídos para materializar o projeto 

político da modernidade. O compilado de imagens ainda apresentou gráficos que revelam a maioria 

negra em condições de pobreza e desvalorização social, enquanto que a população branca se destaca 

em espaços como as universidades, elevados cargos na hierarquia do trabalho e os melhores 

salários. As imagens finais retomaram a violência policial denunciada nos textos. O ponto de 
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finalização das imagens foi de encontro ao da discussão da violência cometida contra a população 

negra atualmente.  

Os alunos foram questionados se já haviam visto essas imagens antes ou não; o que, quem e 

qual período representado; quem são os atores em evidência e em quais situações eles se encontram. 

E para cada grupo de imagem (Tráfico negreiro, frentes de trabalho escravo, castigo, resistência, Lei 

Áurea, cortiços e favelas, gráficos da desigualdade racial, violência policial) a semelhança que 

surtiu dos debates foi o longo processo de exploração e descaso para com a população negra.  

A violência que se noticia nos jornais trabalhados nas primeiras aulas é também encontrada 

nos mais de três séculos de vigência do trabalho cativo e na situação de descaso no pós-abolição. A 

imagem, um dos veículos que materializa uma época, estabelece relações concretas entre 2019 e 

quatro séculos antecedentes. Com olhar de incredulidade, muitos momentos de silêncio atentos, 

questionamentos de resistência, curiosidades sobre castigos, e, de maneira mais contundente para a 

proposta do projeto, as relações que conseguiram estipular em relação às situações de opressão e 

violência entre a sociedade atual e as temporalidades projetadas, os alunos conseguiram perceber a 

dimensão do racismo enquanto violência que, institucionalizada ou não, ameaça a subjetividade de 

indivíduos e a História de um povo enquanto componente da formação da sociedade brasileira. 

A atividade de finalização consistiu em uma sistematização dissertativa acerca da temática 

trabalhada ao longo do semestre. Sendo o título “Negritudes, Juventudes e Violência”, os alunos 

registraram as discussões desenvolvidas, avaliando o aspecto estrutural que permeia aquilo que 

identificaram nas primeiras atividades: “Mortos pela cor da pele”.  

Abaixo, seguem dois dos textos recolhidos para exposição no mural de memoração da 

Consciência Negra
13

: 

 

“A violência contra não só jovens, mas a população negra em si do país se deu origem 

desde os tempos da escravidão e vem refletindo nos tempos de hoje. Grandes exemplos 

dessa influência da época escravista é homicídio em massa de pessoas negras, o chamado 

genocídio. Além de assassinatos da população negra, o racismo é outro reflexo da época da 

escravidão, já que até hoje grande massa da população brasileira enxerga os negros como 

inferiores, por conta do racismo muitos negros recebem salários menores, empregos 

menores ou até mesmo julgados na escola por conta da sua cor.” 

 

“Os negros representam 77% dentre as mortes por homicídio. As mulheres negras tem 2x 

mais chances de morrer do que a população em geral, sofrem com a morte de seus filhos, 

maridos por causa de sua cor. Muitos jovens negros têm suas vidas tiradas pela polícia, que 

tem como tarefa vigiar e punir situações extremas, mas no Brasil são responsáveis pela 

maioria das mortes dos negros. O movimento de resistência dos negros vem de muito 

tempo, desde a época dos escravos. Alguns dos movimentos de resistência dos escravos 

                                                           
13 Textos redigidos, cada um por uma aluna distinta, em sala de aula e apresentado no evento, promovido pela escola, 

para discussão e apresentação de atividades em relação ao dia 20 de novembro: Dia da Consciência Negra.  
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eram fugas, lutas diretas e negociações. Os negros estão sujeitos às piores condições de 

vida, moradia, alimentação. São os que mais sofrem violência. E isso tem que acabar, temos 

que resistir!”   

 

Os textos das alunas se aproximam pelo tom de denúncia que empregam. Denunciam a 

situação de violência direcionada em maioria considerável à população negra, mas, de maneira mais 

contundente, demarcam com a expressão “época da escravidão”, a dimensão histórica do problema. 

No primeiro texto, a aluna destaca a situação de exploração, desigualdade e violência que 

caracteriza a maior parte da população negra atual enquanto reflexos da condição escrava, faz uma 

ponte entre o problema diagnosticado nas primeiras aulas e historicidade contida nele. O segundo 

texto, por sua vez, aborda a mesma perspectiva, contudo, levanta outros dados, como a parcela de 

responsabilidade das forças armadas do estado e a dimensão de gênero. Além disso, ela faz uma 

ligação importante com relação à resistência, apontando os variados desdobramentos de resistência 

do período escravocrata e finaliza seu texto ressaltando a emergência dessa mesma posição. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dessa experiência, pode-se concluir que o Programa Residência Pedagógica, campo 

de promoção em experiências educacionais, cumpriu com sucesso seu objetivo, qual seja o de 

promover a formação prática dos estudantes dos cursos de licenciatura no ambiente escolar. Foram 

momentos de valiosos aprendizados sob a orientação do professor preceptor, dos cursos de 

formação na Instituição de Educação Superior - PUC Minas - e, especialmente, nas trocas realizadas 

com os alunos. A escolha da temática junto com o grupo de residentes e o professor preceptor, a 

seleção de textos e conteúdos, montagem dos planos de aulas e avaliação do desenvolvimento da 

turma, formam um acervo de aprendizados valiosos para a atuação docente.  

A liberdade com que a EMPEP recebeu os residentes foi extremamente proveitosa para a 

realização do trabalho, disponibilizando confiança e materiais didático-pedagógicos fundamentais 

para o desenvolvimento das discussões propostas. As exigências de horas de formação e atuação 

docente do programa não afetam a escolha das temáticas de trabalho e a liberdade de se trabalhar 

com os mais diversos conteúdos contribui de maneira significativa com o desenvolvimento dos 

projetos.  

O tema selecionado “Negritudes, Juventudes e Violência” foi muito bem aderido pela turma 

que em aulas muito participativas se colocaram em posicionamentos e questionamentos. A 

existência do racismo na sociedade brasileira é cotidianamente experienciado e comentado, sendo 

assim, por meio de uma educação que se dedica à formação de cidadãos enquanto agentes sociais de 
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percepção crítica da realidade que os circunda, trabalhamos a afrodescendência pelo prisma da 

violência presente em uma longa dilatação temporal pela História do Brasil. A mescla constante de 

discussões e produções textuais foi fundamental para apurar o olhar crítico e capacitar o 

posicionamento dos alunos, fazendo-os refletir para colocarem suas falas e, em registro escrito, 

sistematizar seu posicionamento e as relações abordadas durante a apresentação e discussão do 

conteúdo. 

O movimento de análise e as possibilidades didático-pedagógicas são responsáveis pelos 

resultados satisfatórios. Iniciar a aula de história por um conteúdo-problema que se refere ao nosso 

cotidiano foi uma estratégia pedagógica de posicionar o conhecimento histórico enquanto 

ferramenta de análise e transformação social, retirando dele o estigma de investigador das 

curiosidades passadas. A metodologia deste trabalho demonstrou a História enquanto campo de 

pesquisa cujo ofício historiciza a sociedade em que vivemos a partir de questões que ecoam no 

presente. 
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percebendo a desigualdade racial e seus reflexos nas relações de trabalho 
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RESUMO 

O presente artigo trata de um relato de experiência acerca de algumas atividades desenvolvidas através do “Programa 

Residência Pedagógica” com uma turma do 8º ano do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de Belo 

horizonte. Essas atividades aqui relatadas ocorreram em seis aulas e tinham como objetivo principal fazer com que os 

alunos percebessem e problematizassem a desigualdade racial e seus reflexos na ascensão social dos sujeitos negros, 

detectando também as raízes históricas desse fenômeno. Ao final dessas problematizações, os alunos foram instigados a 

pesquisarem a biografia de sujeitos negros que conseguiram superar esse problema da desigualdade e se destacarem 

enquanto figuras públicas, artistas, heroínas e heróis negros brasileiros. Essas aulas tiveram, em geral, a estrutura de 

aulas expositivas e dialogadas, sendo que duas foram destinadas às pesquisas biográficas. Este conteúdo se justifica na 

medida em que a Lei n. 10.639/03 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas salas de aula 

(BRASIL, 2003) e, sendo assim, a luta dos sujeitos negros para a criação de políticas públicas e oportunidades iguais na 

educação, e em consequência, no mundo do trabalho, adentra a história desse grupo. O problema da desigualdade racial 

e como isso afeta as relações de trabalho tem sido objeto de estudo de historiadores, educadores, filósofos e sociólogos 

que buscam compreender esse fenômeno que há décadas se manifesta no tecido social brasileiro, portanto, as atividades 

aqui relatadas tiveram como aporte teórico uma série de artigos e publicações que abarcam a educação da população 

negra, além da sua inserção no mundo do trabalho desde o Brasil Imperial até os dias atuais. Conclui-se, em vista disso, 

que o tratamento desses temas em sala de aula são de grande valia para que os alunos compreendam a trajetória do povo 

negro no que tange o mundo do trabalho e da educação, bem como os estimula a perceber os problemas sociais que 

ainda assolam a sociedade brasileira e a desenvolverem uma posição crítica enquanto cidadãos e componentes desse 

tecido social tão heterogêneo. 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Negros. Racismo. Representatividade. 

 

EXPERIENCE REPORT: 

perceiving racial inequality and its reflexes in labor relationships 

 

ABSTRACT 

This article is an experience report about some activities developed through the “Programa Residência Pedagógica” 

with an 8th grade elementary school class of a Belo Horizonte municipal school. These activities reported here occurred 

in six classes, and tried, as main objective, to make the students perceive and problematize the racial inequality and its 

reflexes in the social ascension of black people, also detecting the historical roots of this phenomenon. At the end of 

these problematizations, the students were instigated to research the biography of Black subjects who managed to 

overcome this problem of inequality and stand out as public figures, artists, heroines and Brazilian Black heroes. These 

classes were generally structured as exhibitions and dialogues, and two of them were devoted to biographical research. 

This content is justified as long as the Lei n. 10,639/03 makes the teaching of Afro-Brazilian history and culture 

compulsory in the classrooms (BRAZIL, 2003), and thus the struggle of black subjects for the creation of public 

policies and equal opportunities in education, and consequently in the world of work, it enters the history of this group. 

The problem of racial inequality and how it affects labour relations has been the object of study by historians, educators, 

philosophers and sociologists who seek to understand this phenomenon that has been manifesting itself in the Brazilian 
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social context for decades. In conclusion, the treatment of these themes in the classroom is of great value for the 

students to understand the trajectory of the Black people in relation to the world of work and education, as well as to 

stimulate them to perceive the social problems that still devastate the Brazilian society and also to develop a critical 

position of themselves as citizens and components of this so heterogeneous social scenario. 

 

Keywords: History teaching. Black People. Racism. Representativeness. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensando a desigualdade racial enquanto um problema que ainda aflige a sociedade 

brasileira, é de extrema importância trabalhá-lo em sala de aula, pois o racismo assume 

características sutis em nosso país, que desde o século XX, tenta se mostrar como um “Paraíso 

Racial” onde todos têm as mesmas oportunidades. Por outro lado, dados apresentados pelo IBGE e 

Mapa da violência demonstram que, na verdade, nosso país é extremamente desigual, e que as 

pessoas pretas e pardas são as que mais sofrem com as mazelas sociais e econômicas. Ademais, são 

muitos os casos de racismo cometidos em redes sociais, programas televisivos, jogos de futebol, etc.  

Tendo em vista esses problemas, o presente artigo trata de um relato de experiência de 

algumas atividades desenvolvidas através do “Programa Residência Pedagógica”, no segundo 

semestre de 2019 com uma turma de 8º ano do ensino fundamental. Um dos objetivos dessas aulas 

era fazer com que esses alunos expusessem seus conhecimentos e posicionamentos acerca do 

“racismo” e também percebessem como esse fenômeno se manifesta de formal sutil na 

sociabilidade Brasileira. Entretanto, o objetivo central das aulas era fazer com que esses alunos 

entendessem como a desigualdade racial afeta as relações de trabalho, logo, a ascensão social dos 

sujeitos negros em nosso país. Ademais, instigar esses alunos a se posicionarem enquanto cidadãos 

críticos também transpassou os objetivos das atividades aqui relatadas. 

Esses objetivos se justificam através da Lei n. 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da 

história e cultura afro-brasileira nas salas de aula (BRASIL, 2003). Trabalhar um problema que 

afeta a população negra brasileira social e historicamente, coopera também para a solução desse 

problema, da mesma forma que recapitula as lutas já travadas e as conquistas obtidas por esse 

grupo.  

 

METODOLOGIA  

 

O trabalho aqui relatado foi desenvolvido através do “Programa Residência Pedagógica”, 

oferecido pela CAPES em parceria com a PUC-Minas. Esse programa busca inserir no ambiente 



181 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

escolar os graduandos dos cursos de licenciatura, além de promover um primeiro contato deles com 

o fazer docente. Essa inserção é acompanhada por um professor preceptor da mesma área de 

formação do graduando na escola participante, o qual orientará o residente durante suas atividades 

no programa. Posto isto, as atividades aqui relatadas foram desenvolvidas na Escola Municipal 

Professora Eleonora Pieruccetti (EMPEP) com os alunos do 8º ano B, no segundo semestre de 

2019. Essas aulas ocorriam nas sextas-feiras, em um horário disponibilizado pelo professor 

preceptor em sua grade. 

No inicio do ano de 2019, ficou acordado entre o grupo de residentes da EMPEP que o tema 

a ser trabalhado com as turmas dos 8º anos poderia ser paralelo ao conteúdo lecionado pelo 

professor preceptor. Desse modo, decidimos que o tema a ser trabalhado seria “Negritudes no 

Brasil”, que carrega dentro de si uma multiplicidade de subtemas que tinham como eixo central a 

identidade negra. No segundo semestre, o tema “Negritudes no Brasil” foi mantido, porém, 

voltando-se para as relações de trabalho mantidas pelos sujeitos negros nesse mesmo país.   

A maior parte das aulas lecionadas para a turma foram expositivas e dialogadas e tinham 

como objetivo levarem os alunos a refletirem sobre o tema proposto. A primeira aula possuiu um 

cunho provocativo, e permitiu que alunos expusessem seus conhecimentos, bem como 

posicionamentos acerca do tema “Racismo”. Para isso, foram utilizados três vídeos disponíveis no 

YouTube: dois que exibem casos de racismo ocorridos em rede nacional e um vídeo de campanha 

governamental de combate ao racismo. Dessa maneira, os vídeos foram exibidos e, em seguida, os 

alunos anotaram em uma folha, que seria entregue ao fim da aula, o que sentiam e percebiam sobre 

o material exposto.  

A segunda aula consistiu em uma continuação da primeira, em que algumas percepções dos 

alunos sobre os conteúdos dos vídeos foram expostas anonimamente. Em conjunto dessas 

colocações, foi apresentado um vídeo intitulado “Branco no Brasil”, exibido em janeiro de 2017 

pelo programa “Tá no ar, a Tv na Tv” e produzido pela rede Globo. Esse, por sua vez, é um vídeo 

ficcional em uma perspectiva satírica sobre a desigualdade racial e, por consequência, a 

desigualdade nas oportunidades; através disso, desenvolveu-se um breve seminário acerca desses 

temas.   

A terceira aula, expositiva e dialogada, tinha como objetivo apresentar dados quantitativos 

sobre aspectos como escolarização, rendimento salarial, mortalidade e distribuição espacial da 

população parda e negra no Brasil com dados do último IBGE e mapas da violência. O objetivo era 

levar os alunos a relacionarem tais dados com os vídeos provocativos das duas primeiras aulas. 
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A quarta aula tinha como objetivo sintetizar toda a discussão e, principalmente, historicizá-

la, ou seja, dar um sentido histórico a todos os dados e apontamentos dos alunos, para que eles 

compreendessem as raízes históricas do racismo em nosso país e como essas questões ainda afetam 

a ascensão social da população negra. Isso foi feito através de uma linha do tempo em curvatura, 

elaborada junto aos alunos, a qual continha marcos históricos significativos para a população negra 

brasileira, desde o Brasil Colônia até os dias atuais. Ademais, essa linha do tempo abrangia 

principalmente conquistas no campo da educação para a população negra, tendo em vista que a 

educação afeta diretamente as relações de trabalho.  

As duas últimas aulas foram reservadas para que os alunos realizassem uma pesquisa 

biográfica, no laboratório de informática, acerca de figuras públicas, artistas, “heroínas e heróis” 

negros brasileiros em diversas temporalidades.  O objetivo dessa pesquisa biográfica era mostrar 

aos alunos que, mesmo em meio à desigualdade que permeava, e ainda permeia, o Brasil, existiram 

e existem pessoas que conseguiram se destacar e lutar contra esse problema.  

Finalmente, todas essas aulas e suas discussões e atividades tinham como objetivo 

prepararem os alunos para o dia da Consciência Negra, no qual todos os residentes da EMPEP 

focaram, com suas respectivas turmas, para a exibição dos trabalhos produzidos ao longo do ano 

acerca do tema “Negritudes no Brasil”. Todos os trabalhos seriam sintetizados em alguns murais 

que trariam ao público as discussões levantadas em sala de aula. Sendo assim, em conjunto com 

outra turma do 8º ano, a turma B elaborou um mural de representatividade com as fotografias e os 

nomes das personalidades negras pesquisadas na atividade final aqui relatada, que foi desenvolvida 

nas duas turmas, entretanto, com outros residentes.  

 

DESIGUALDADE RACIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO EM DISCUSSÃO 

 

Trabalhar a desigualdade racial e como ela afeta as relações de trabalho dos sujeitos negros 

em sala de aula se mostrou uma tarefa delicada, na medida em que eu precisava despertar em meus 

alunos a percepção de que o Racismo no Brasil é real, portanto, um problema que precisa ser 

erradicado. Para provocá-los, utilizei de três vídeos que já foram mencionados acima. Esses que 

exibiam descaradamente como nosso país ainda têm pessoas extremamente racistas, que fazem 

parte de uma estrutura ainda maior.  

A partir das discussões levantadas em sala nas duas primeiras aulas, foi possível notar que 

os alunos captaram o problema e entenderam também que o racismo em nosso país possui uma 

particularidade, pois, se apresentadores de jornais e programas televisivos cometeram “racismo” em 
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rede nacional e não receberam nenhum tipo de repreensão, o mesmo está naturalizado em nossas 

mentalidades, o que dificulta o combate ao racismo, já que este não é visto como um problema 

existente na Sociedade Brasileira. Quando, na terceira aula, os dados quantitativos obtidos através 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016 e 2017 foram apresentados para 

os alunos, que a essa altura já entendiam que o racismo é uma espécie de “doença social silenciosa” 

em nosso país, eles ficaram ainda mais surpresos com o desequilíbrio entre as pessoas brancas e não 

brancas.  

Portanto, através dos apontamentos dos alunos em sala de aula e também de seus 

questionamentos acerca do Racismo e da desigualdade racial expressos nos dados e vídeos 

apresentados, estabeleceu-se um diálogo produtivo, em que pude demonstrar para os alunos a 

importância da criação de políticas afirmativas. Essas que, por sua vez, buscam romper com as 

barreiras e abismos sociais, possibilitando o alcance da tão almejada “igualdade”. Ademais, expus 

para eles algumas dessas medidas, como, por exemplo, a política de cotas raciais que busca a 

inserção de jovens negros no Ensino Superior, tendo em vista que eles são minorias nas 

universidades.  

Do mesmo modo, citei a Lei n. 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da História e 

Cultura Afro-brasileira nas salas de aula (BRASIL, 2003), o que viabilizou e justificou as aulas até 

então lecionadas. Ainda, foi de suma relevância ressaltar, ao longo da discussão, que essas políticas 

são conquistas de uma luta que há muitas décadas vem sendo travada pelo movimento negro, pois, 

como o historiador Amauri Junior Silva Santos (2016) destaca: 

 

Ao examinar o percurso do movimento negro brasileiro, fica perceptível a pluralidade não 

só de pautas como também de estratégias para alcançar suas reivindicações. Vale ressaltar 

que a educação sempre foi uma dimensão estratégica visada pelo movimento que percebeu 

nela a via para resgatar a participação do povo negro na história nacional. (SANTOS, 2016, 

p. 239). 

 

Para que a discussão tomasse uma maior complexidade e também para que as raízes 

históricas dos problemas detectados até então fossem apreendidas, utilizei uma linha do tempo em 

curvatura, que tinha como marco inicial, o começo da colonização do território Brasileiro e como 

marco final a criação da Lei n. 10.639 de 2003. Essa linha do tempo tinha como principal objeto de 

exposição as conquistas obtidas pelos sujeitos negros no âmbito da educação, pois, a partir da 

leitura de diversos artigos, pude compreender que Educação e Trabalho são aspectos inseparáveis.  

Além disso, essa ligação entre ambos os aspectos é mencionada na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988 no art. 205, que prega que “a educação, 
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direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2019). 

O foco na educação se mostrou eficiente para que os alunos entendessem os dados da PNDA 

e também para que eles compreendessem a pertinência da existência de políticas afirmativas 

voltadas para a educação dos jovens negros. Posto isso, apesar de se iniciar no Brasil Colonial, a 

linha do tempo expôs mais marcos temporais no período Imperial e Republicano, dado que essa 

questão de uma educação “universal” surge no início do século XIX com o aparecimento dos 

Nacionalismos.  

Nessa linha do tempo, durante o período Imperial, dei destaque a duas datas importantes 

que, a partir das diversas leituras realizadas, mas principalmente do artigo “A História da Educação 

de negros no Brasil e o pensamento educacional de professores negros no século XIX” dos autores 

Anderson Oramisio Santos, Camila Rezende Oliveira, Guilherme Saramago de Oliveira e Olíria 

Mendes Gimenes (2013), podem ser consideradas pontos fora da curva. A primeira data foi o ano de 

1853, marcado pela criação de uma escola “pública” fundada pelo senhor Pretextato no Rio de 

Janeiro, que tinha como público-alvo os sujeitos negros das mais diversas idades. A segunda data 

foi o ano de 1860, que consistiu na abertura da Escola do Professor Antônio Cesarino em São 

Paulo, que, da mesma forma, tinha como foco a população negra. Infelizmente, nos dois casos 

mencionados, as escolas tiveram um tempo de vida curto, tendo em vista a falta de recursos que 

dificultava sua sobrevivência (GIMENES; OLIVEIRA; OLIVEIRA; SANTOS, 2013).  

Ao trabalhar o século XIX, ficam latentes as contradições que permearam a política do 

Estado Imperial Brasileiro, devendo nos lembrar de que se trata de um período em que o Brasil 

ainda se encontrava em moldes escravistas, e, portanto, qualificando o corpo negro escravizado 

como objeto e mercadoria. Com as pressões abolicionistas vindas dos próprios negros, assim como 

da comunidade internacional, a questão da educação desse grupo surge, pois eles deveriam ser 

“dominados” através do ensino formal que os preparariam para o trabalho livre e a convivência em 

sociedade. Todavia, apesar da criação de algumas leis como a Lei do Ventre Livre em 1871, que, 

em meio às suas cláusulas, pensava a instrução das crianças negras nascidas livres, também 

permitia, por outro lado, que o senhor de escravos decidisse o rumo dessas crianças nascidas após a 

validação dessa lei. É nesse sentido que Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz 

Gonçalves Silva (2000) afirmam que “apesar de existir uma lei garantindo a educação das crianças 

negras e livres, estas foram consentidamente excluídas dos processos de escolarização. De certa 
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forma, o Estado assistiu passivamente à precarização moral e educacional do referido contingente. 

(GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 137). 

Outro ano que apareceu na elaboração da linha do tempo foi o de 1888, no qual a Lei Áurea 

foi assinada e o trabalho escravo se tornou proibido. Inicialmente, esse marco pode ser visto com 

grande esperança, ainda mais quando levamos em conta que, no ano seguinte, a República foi 

proclamada. Infelizmente, a Historiografia tem demonstrado que nossa República se despontou de 

uma forma elitista e, em consequência, excludente por si só.  

Mário Theodoro (2008), discorrendo sobre o processo abolicionista e os primeiros anos da 

república, diz que: 

 

A abolição da escravidão colocou a população negra em uma situação de igualdade política 

e civil em relação aos demais cidadãos. Contudo, como a literatura tem constantemente 

reafirmado, as possibilidades de inclusão socioeconômica dessa população eram 

extremamente limitadas. Como será visto a seguir, medidas anteriores ao fim da escravidão 

haviam colocado a população livre e pobre em uma situação de completa exclusão em 

termos de acesso à terra. Por sua vez, o acesso à instrução também não fora garantido por 

políticas públicas, não sendo sequer acolhido como objetivo ou garantia de direitos na 

Constituição Republicana de 1891. (THEODORO, 2008, p. 33). 

 

Dessa maneira, não somente os negros não tiveram direitos básicos garantidos, mas também 

os pobres, ou melhor dizendo, a grande massa da população brasileira. Apesar de saber da grande 

importância que a instalação do Estado Novo representou para a história do Brasil, optei por dar um 

salto temporal na linha do tempo, parando no ano de 1944, com a fundação do Teatro Experimental 

Negro (TEN). O TEN representou a esperança para a população negra analfabeta, que além de 

receber uma formação artística, recebia também a alfabetização, isso porque, para atuarem, os 

sujeitos negros precisavam ler os roteiros.  

O surgimento do Movimento Negro Unificado em 1978 foi um marco histórico importante, 

dado que representou a coesão das pautas de um movimento que há muito tempo vinha atuando no 

cenário político-social brasileiro (GONÇALVES; SILVA, 2000). Outro momento importante para a 

educação das massas populares brasileiras foi a promulgação da Constituição de 1988, que tornou a 

educação um direito básico e dever do Estado. Por fim, a linha do tempo culmina nos anos de 2002 

e 2003, os quais representam momentos de conquistas importantes para a população negra, com a 

criação da política de cotas raciais, bem como da Lei n.10.639/03, já mencionada acima.  

Voltando-nos para as atividades biográficas finais, que seriam exibidas em um mural no dia 

da Consciência Negra, essas tinham o objetivo de falar “indiretamente” sobre representatividade 

negra. Isso se justifica na medida em que, após tantas discussões e estudos acerca da desigualdade 

racial e como ela afeta a ascensão social dos sujeitos negros, tornou-se de extrema relevância 
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apontar que existiram pessoas que lutaram para romper com essa estrutura e conseguiram ascender, 

mesmo em meio a tantas dificuldades, demonstrando que não é impossível e reafirmando 

positivamente a identidade negra em nossa sociedade, incentivando ainda mais o combate dos 

diversos problemas já trabalhados aqui.  

Toda essa discussão gerou, em parte dos alunos do 8º ano B, um amadurecimento intelectual 

perante os assuntos estudados ao longo das aulas. Além disso, foi de grande valia abarcar um 

problema atual em sala de aula, principalmente trabalhando em uma perspectiva “contrária” ao que 

o ensino de história escolar está acostumado, ou seja, partindo do presente para o passado, todavia, 

tomando a devida cautela para evitar os anacronismos. Todas as aulas aqui relatadas e suas 

discussões foram importantes para minha formação, enquanto futura docente no campo da História, 

tendo em vista que, ao longo do semestre, ficou perceptível que somente as aulas expositivas são 

insuficientes e às vezes maçantes para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de maneira 

eficaz. Ademais, esses moldes não proporcionam um real diálogo entre as partes envolvidas nesse 

processo e, assim sendo, a utilização de diferentes recursos didáticos como vídeos, atividades fora 

da sala de aula são extremamente importantes.  

Esta experiência, proporcionada pelo programa “Residência Pedagógica”, foi muito valiosa 

para a minha formação enquanto futura professora, pois, a partir desse contato com o ambiente 

escolar, foi possível entender que ele tem uma dinâmica própria, além de aprender na prática que o 

fazer docente é mais complexo do que aparenta ser, dado que nós, professores, lidamos com seres 

humanos, e, portanto, não temos uma fórmula pronta para fazê-lo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista a discussão levantada ao longo deste trabalho, é possível afirmar que, ao fim 

das aulas, os alunos do 8º ano B compreenderam o Racismo de uma maneira diferente da do início 

das atividades, pois entenderam que esse é um problema histórico em nosso país, que se manifesta 

de uma forma sutil, mas que, aos poucos, vem sendo combatido por uma série de leis que tornam o 

racismo um crime inafiançável. Além disso, os alunos demonstraram certa facilidade em apreender 

que nosso passado escravista se reflete nas relações de trabalho até os dias atuais, quando 

dificilmente encontramos negros em cargos de alto escalão. Essa situação é reflexo, como já foi 

mencionado acima, de uma exclusão dos negros no pós-abolição dos ambientes escolares formais, o 

que impediu que eles obtivessem uma formação profissional melhor, logo, tiveram sua ascensão 

social também “atrasada”.  
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Todavia, para fugir do pessimismo, foram apresentadas para os alunos algumas ações 

afirmativas que buscam erradicar ou pelo menos amenizar os efeitos da desigualdade racial, como, 

por exemplo, a política de cotas raciais, além da linha do tempo que demonstra brevemente algumas 

conquistas obtidas no campo educacional, através da movimentação social e cidadã dos negros em 

diferentes temporalidades no Brasil. Essa linha do tempo, junto com as pesquisas biográficas e o 

mural construído a partir delas serviram como instrumentos de representatividade para os alunos e 

também de inspiração para que possam compreender que a educação é libertadora e promotora de 

ascensão, seja profissional ou pessoal. Através dessa experiência, ficou evidente o quão delicado é o 

fazer docente, ainda mais quando se trabalha com temas tão polêmicos como o “racismo” e a 

“desigualdade”. Todavia, através do diálogo e da disposição em ouvir todas as proposições, a 

abordagem do tema se tornou mais leve, criando assim uma via de mão dupla do conhecimento e 

enriquecendo ainda mais a minha bagagem enquanto futura professora. 
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RESUMO 

Desejou-se, com este relato, compartilhar uma rica experiência vivenciada pelos licenciandos e residentes da 

Matemática, além da professora preceptora, que também é bolsista do projeto Residência Pedagógica na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG). No segundo semestre de 2019, num trabalho de cooperação e 

parceria, foi realizada a “I Gincana da Matemática” na Escola Estadual Elpídio Aristides de Freitas, localizada no 

município de Belo Horizonte (MG). Pretendeu-se, com essa gincana, estimular o estudo da matemática, propondo 

atividades interdisciplinares e divertidas, com o objetivo de oportunizar aos alunos daquela escola, aprendizagens 

diferenciadas por meio de metodologias inovadoras de ensino. Realizada no dia 23 de novembro daquele mesmo ano, 

durante a Feira de Ciências da escola, a gincana ocorreu em duas etapas, considerando a faixa etária dos estudantes da 

escola que atende alunos com idades entre 6 e 18 anos. Por meio das atividades pedagógicas propostas durante o evento, 

aqueles alunos puderam retomar alguns conceitos apresentados nas aulas de matemática, física e química, 

demonstrando prontidão e entusiasmo em realizá-las. 

 

Palavras-chave: Gincana da Matemática. Matemática divertida. Interdisciplinaridade. 

 

MATHEMATICS AND INTERDISCIPLINARITY:                                                    

report of a successful experience inside a public school 

 

ABSTRACT 

It was hoped, with this report, to share a rich experience lived by the undergraduates and residents of Mathematics, as 

well as the teacher preceptor, who is also a scholarship rolder of the Pedagogical Residence project at the Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG). In the second semester of 2019, in a work of cooperation and 

partnership, the “I Gymkhana of Mathematics” was held at the Elpídio Aristides de Freitas State School, located in the 
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city of Belo Horizonte (MG). The aim of this contest was to stimulate the study of mathematics, proposing 

interdisciplinary and fun activities, with the objective of providing the students of that school with differentiated 

learning through innovative teaching methodologies. Held on November 23 of that same year, during the school's 

Science Fair, the gymkhana took place in two stages, considering the age group of school students that serves students 

aged 6 to 18 years. Through the pedagogical activities proposed during the event, those students were able to resume 

some concepts presented in math, physics and chemistry classes, demonstrating readiness and enthusiasm to do them. 

 

Keywords: Gymkhana of Math. Fun math. Interdisciplinarity. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

É comum ver a Matemática escolar sendo ensinada de forma tradicional e convencional, o 

que acaba fazendo dessa disciplina um objeto puramente abstrato e, na maioria das vezes, sem 

sentido real e descontextualizado do cotidiano do aprendiz. No que diz respeito ao conhecimento 

matemático, de maneira específica, Piaget (1995) acredita que esse conhecimento não procede da 

abstração imediata das propriedades do objeto, mas sim, das propriedades resultantes da ação do 

sujeito sobre o objeto, ou seja, da abstração oriunda de uma reflexão. Diante dessa situação, que se 

torna uma realidade presente nas escolas brasileiras, emerge a necessidade de tornar a Matemática 

um objeto de aprendizagem não puramente abstrato, mas também palpável, na tentativa de 

estimular o interesse na disciplina por todos os estudantes e não apenas por aqueles poucos, dotados 

de uma inteligência privilegiada. Com base nisso, surgiu a ideia da elaboração de um projeto na 

escola voltado para a Matemática e com a participação de outras disciplinas categorizadas no eixo 

das Ciências Exatas. Esse projeto, elaborado e desenvolvido pelos residentes e pela professora 

preceptora, foi uma inovação na Escola Estadual Elpídio Aristides de Freitas (E.E.E.A.F), por ser o 

primeiro projeto focado no ensino de matemática abraçado pelo coletivo daquela escola. 

O projeto propõe um viés lúdico para a abordagem de Matemática, Física e Química. Desse 

modo, elaboraram-se novas possibilidades de trabalho com a Matemática por meio de metodologias 

dinâmicas e inovadoras, possibilitando ao aluno problematizar situações do cotidiano, estimular e 

promover o estudo com atividades que incentivam e valorizam o envolvimento dos estudantes e os 

auxiliam na aquisição de novos conhecimentos. Assim, foi possível trabalhar habilidades de 

pesquisa, reflexão, observação, análise e solução de problemas, associadas às competências de 

colaboração, comunicação, pensamento crítico e criatividade. 

O conhecimento matemático vai além do desenvolvimento de habilidades e competências 

que preconizam a criação e a elaboração de estratégias por meio do raciocínio lógico, possibilitando 

aos estudantes a construção de redes de significados por meio da contextualização das ideias 

matemáticas. Acredita-se que propor atividades diferenciadas daquelas comumente praticadas em 
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sala de aula, pode ajudar os alunos no encorajamento pela aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

além de contribuir para uma visão menos distorcida sobre as belezas inerentes à disciplina. 

Desmistificar a Matemática como sendo uma disciplina muito difícil, que privilegia alguns poucos 

cérebros dotados de uma especial inteligência, deve ser uma tarefa cotidiana no trabalho do 

professor de matemática. E, em orientação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, deve-se 

considerar na Matemática sua relevante função no desenvolvimento global e social do aluno, como 

segue:  

 

a matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver 

metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de 

resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da 

confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998, p.27). 

 

Os objetivos da gincana estão alinhados com algumas competências a serem desenvolvidas 

por meio da matemática, como orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e estão em 

consonância com as seguintes experiências pretendidas pela E.E.E.A.F aos seus estudantes: 1) 

estimular o gosto pelo estudo da Matemática, por meio de atividades interdisciplinares, 

contextualizadas e divertidas, pois, percebe-se a necessidade de mostrar a Matemática presente no 

cotidiano daqueles alunos, para uma melhor compreensão e leitura de mundo; 2) oferecer atividades 

que promovam vivências diferenciadas, por meio da inserção de metodologias inovadoras no 

processo de ensino-aprendizagem, importantes para alcançar um número maior de estudantes que 

aprendem em ritmos e de formas diferentes. 

Além desses, outros objetivos estão relacionados às habilidades específicas que se espera 

que os alunos adquiram ao final do projeto: 1) desenvolver habilidades de pesquisa, reflexão, 

observação, análise e solução de problemas, pois essas habilidades estão relacionadas com o 

desenvolvimento do pensamento crítico que está diretamente relacionado à evolução de um 

estudante ativo na construção de seu próprio conhecimento; 2) promover competências como 

colaboração, comunicação e criatividade, pois essas contribuem para a construção de um cidadão 

comunicativo e ativo na sociedade onde está inserido; 3) desenvolver raciocínio lógico, autonomia e 

capacidade de resolver problemas, pois são habilidades que poderão colaborar no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes, não apenas em Matemática.  

Desse modo, o projeto foi desenvolvido se inspirando na GINCAMAT, projeto de 

matemática concebido pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, que busca dar 

visibilidade às ações pedagógicas desenvolvidas por professores de matemática por meio de jogos e 

resolução de problemas. A GINCAMAT é um evento anual, cuja primeira edição ocorreu em 2012, 
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e envolve, até os dias de hoje, as escolas da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Ela 

acontece em duas etapas: a etapa escolar e a etapa municipal. A etapa escolar acontece durante o 

ano letivo, envolvendo alunos do 2° e 3° ciclos (correspondente aos ensinos Fundamental I e II); já 

a etapa municipal reúne os estudantes numa competição envolvendo as escolas inscritas, onde cada 

escola é pontuada e ao final de cada dia as três melhores são premiadas com medalhas de ouro, 

prata e bronze. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional 

de Formação de Professores cujo objetivo é a ascensão da formação prática dos estudantes de 

licenciatura, viabilizando, assim, a imersão do licenciando nas escolas. Desse modo, os bolsistas 

residentes têm um contato direto com os alunos das escolas parceiras por meio da regência 

compartilhada, orientada por um professor preceptor – ou professor experiente/efetivo. Assim, os 

residentes devem promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial de professores da educação básica às orientações da BNCC. 

Dessa maneira, nosso grupo formado por sete estudantes do curso de licenciatura plena em 

Matemática da PUC MG e a professora regente de matemática, efetiva na escola parceira, 

acompanharam quatro turmas ao longo do projeto, sendo duas turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental e duas turmas de 1º ano do Ensino Médio.  Durante o período em que o grupo de 

bolsistas esteve imerso na escola parceira, foram desenvolvidas e aplicadas, por esses residentes, 

metodologias de ensino com vistas à inclusão dos alunos nas atividades matemáticas e ao 

aprendizado em geral, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e social daqueles estudantes. 

As intervenções pedagógicas realizadas no interior da escola foram inspiradas na BNCC, que traz 

consigo as diretrizes a serem seguidas e as competências a serem desenvolvidas nos ensinos 

Fundamental e Médio de escolarização.  

Após o levantamento de dados e reuniões realizadas com os residentes e a professora 

preceptora, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de um projeto interdisciplinar que 

tivesse a Matemática como disciplina estruturadora do processo. 

De acordo com Girotto (2005), o ensino por projetos pode fortalecer e superar o processo de 

ensinar e aprender fragmentado, disciplinar, descontextualizado, unilateral e direcionador, que se 

constata na maioria das escolas brasileiras. A autora aponta que a expressão “Pedagogia de 

Projetos” se relaciona à corrente teórica da francesa Josette Jolibert e do espanhol Fernando 
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Hernández (HERNÁNDEZ; VENTURA, 2000; HERNÁNDEZ, 1998), baseada no princípio de 

que, ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma experiência educativa em que o 

processo de construção de conhecimento está integrado às práticas vividas, desenvolvendo uma 

atividade complexa, na qual se apropria, ao mesmo tempo, de um determinado objeto de 

conhecimento cultural, formando-se como sujeito cultural. 

O ensino por projetos implica um olhar diferente do docente em relação ao aluno, sobre seu 

próprio trabalho e sobre o rendimento escolar. Para Barcelos (2001), o ensino por projetos envolve 

planejar, desenvolver e avaliar a(s) atividade(s), condições essas que podem ser estruturadas em três 

fases que serviram de alicerce para a construção do projeto realizado pelos residentes na E.E.E.A.F: 

 

1. Problematização e Sensibilização - Nessa fase, os alunos e professores percebem, de forma 

conjunta, que existe algo no cotidiano que pode ser explorado, e, dessa forma, discutem 

sobre as necessidades e os motivos para a realização de um projeto. Ocorre a definição do 

tema geral do projeto – e dos subtemas quando couber –, dos objetivos, das disciplinas e dos 

professores que devem estar envolvidos no projeto, além das datas para preparação e 

apresentação das atividades previstas. 

2. Viabilização e Implementação - Nessa etapa, os problemas a serem estudados pelos grupos 

ou pela classe são definidos. Há uma busca pela metodologia de trabalho mais adequada 

para resolver o problema do tema proposto, com definição de procedimentos e estratégias 

viáveis. 

3. Consolidação e Avaliação - Nessa fase, ocorre o desenvolvimento das ações planejadas e de 

outras que não foram inicialmente planejadas, a organização dos dados para apresentação à 

comunidade escolar, e, finalmente, a elaboração de um relatório final que deve contemplar a 

autoavaliação dos envolvidos e a avaliação do projeto pelos alunos, professores e demais 

participantes. 

 

Inicialmente, este projeto seria desenvolvido apenas com as quatro turmas acompanhadas 

pelos residentes. Porém, ao apresentar a ideia para a coordenação pedagógica da E.E.E.A.F, foi 

solicitada a ampliação do projeto para todas as turmas da escola. Ficou definido, então, que o 

projeto seria inserido no evento “Feira de Ciências”, já previsto no calendário daquela escola.  

As Feiras de Ciências são organizadas de forma que os alunos apresentem um trabalho 

baseado no ensino por projetos. Por ser um evento institucional, implica a mobilização de muitas 

pessoas da comunidade escolar e de outros espaços para sua realização. Como qualquer outra 
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atividade de ensino-aprendizagem, que envolve criatividade e investigação na busca de soluções 

para uma situação-problema, a realização de uma feira de ciências requer um pré-projeto, visto que 

um evento dessa natureza e magnitude depende de uma série de medidas e providências que devem 

ser previamente planejadas. 

 

METODOLOGIA 

 

A proposta inicial foi realizar uma atividade de recreação na qual os alunos se divertissem e, 

ao mesmo tempo, praticassem o aprendizado desenvolvido em sala de aula. Então, em reunião, foi 

decidido que faríamos um jogo no modelo do “Passa ou Repassa”. Trata-se de um jogo de 

perguntas e respostas, em que os participantes competem em dois times distintos, com o objetivo de 

acertarem as respostas e, como recompensa, podem dar uma “tortada” na face do adversário. Vence 

o time que chegar ao final do questionário com o maior número de acertos. 

Para a atividade proposta, foram criadas perguntas matemáticas de raciocínio lógico que 

deveriam ser respondidas de forma rápida. Os alunos participantes tinham 30 segundos para 

responder cada pergunta proposta e portavam, consigo, uma folha de rascunho, lápis e borracha. 

Depois de apresentada a proposta da atividade para a direção e coordenação pedagógica da 

escola parceira, elas avaliaram positivamente a ideia e determinaram que a atividade deveria ser 

realizada com todas as turmas daquela escola. Daí, teve-se a necessidade de criar outra proposta 

para incluir os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a fim de que esses não ficassem 

prejudicados em relação aos demais, adequando as atividades propostas ao nível cognitivo daquele 

público-alvo. 

Foi desenvolvida para o Ensino Fundamental I a atividade de “Caça ao Tesouro”. Nela, as 

dicas e pistas continham questões de operações matemáticas básicas condizentes ao que já haviam 

aprendido em sala de aula. 

Ao grupo de residentes, ficou incumbida a elaboração das perguntas do jogo “Passa ou 

Repassa”, bem como a aplicação da atividade no dia da gincana. A pedido da direção da escola, a “I 

Gincana da Matemática” foi realizada no dia 23 de novembro de 2019, concomitante à Feira de 

Ciências prevista no calendário escolar. Participaram do evento os alunos da escola, acompanhados 

de seus pais ou responsáveis, além dos professores e de toda a comunidade escolar. 

Como as atividades previstas para o dia da Feira de Ciências estariam na responsabilidade 

de todas as turmas da escola, os residentes colaboraram na organização das salas de aula, na 

montagem e organização de murais, na elaboração de materiais concretos, no acompanhamento da 
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exposição oral de trabalhos nas salas de aula, seguido de diálogo com os visitantes, além da 

condução do jogo “Passa ou Repassa”. Nesse jogo, os temas matemáticos foram extraídos da 

BNCC, com ênfase nas habilidades ligadas às unidades temáticas de Geometria e Grandezas e 

Medidas. E como produto final desse projeto interdisciplinar, previu-se a apresentação do material 

elaborado e organizado pelos discentes, bem como a criação e entrega de um portfólio aos 

respectivos professores orientadores de cada turma, como foi estabelecido pela escola desde o início 

do corrente ano letivo. Cabe mencionar que os alunos foram orientados pelos seus professores 

acerca de como montar seu portfólio de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e que esse documento ficaria arquivado na escola.  

Por iniciativa do professor de Física, foi realizada, por alguns alunos de 1º ano do Ensino 

Médio, uma oficina pedagógica sobre a temática astronomia. Confeccionaram-se maquetes 

representativas dos planetas, astros e estrelas e discutiu-se, ainda, o que ocorre durante um eclipse 

solar e lunar. O projeto realizado pelo professor de Física tinha como objetivo a 

interdisciplinaridade entre Matemática e Física pelo viés da Astronomia. 

A professora de Química realizou com as duas turmas de 3º ano do Ensino Médio, uma 

oficina pedagógica que abordava a temática reações químicas, em que os alunos explicaram por 

cartazes, vídeos e demonstração prática, a fabricação caseira de sabão produzido a partir de óleo de 

cozinha reutilizado. 

Além das atividades realizadas pelos residentes e pelos alunos de escola, também 

compareceram à escola os integrantes do Parque da Matemática e do Circo da Física. Trata-se de 

projetos itinerantes de extensão ligados ao Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) da PUC 

MG, com o objetivo de apresentar experimentos e explicar de forma simples e clara os conteúdos 

que são lecionados em sala de aula. Os alunos da E.E.E.A.F puderam, ainda, manusear jogos 

matemáticos de forma que ao jogar o aluno pudesse retomar, de maneira lúdica e divertida, os 

conhecimentos vistos em sala de aula. Ao optar pelo jogo como estratégia de ensino, o professor o 

faz com uma intenção explícita: propiciar aprendizagens. E ao fazer isto, tem como propósito o 

ensino de um conteúdo ou a aquisição de uma habilidade específica. Dessa forma, o jogo escolhido 

deverá permitir o cumprimento desse objetivo. Os jogos trazidos pelo Parque da Matemática 

auxiliaram os alunos da Escola no desenvolvimento do raciocínio lógico e aguçaram interesses pela 

resolução de problemas matemáticos.  

No dia da Feira de Ciências, foi estabelecido um cronograma no qual, no início do dia, a 

primeira atividade dos alunos seria relacionada à organização das salas de aula. Findada esta etapa, 

a diretora da E.E.E.A.F procedeu à abertura do evento, no pátio da escola, enfatizando a 
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importância do dia e dos trabalhos realizados pelos alunos, sob a orientação dos professores e 

colaboração da equipe pedagógica da escola. Em seguida, iniciaram-se as apresentações e as 

visitações de alunos e pais ou responsáveis às salas de aula e às oficinas temáticas, bem como às 

atividades planejadas pelo Parque da Matemática e pelo Circo da Física. Em um terceiro momento, 

e de forma concomitante, os alunos do Ensino Fundamental I foram envolvidos na tarefa de “Caça 

ao Tesouro”, enquanto os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio participavam do jogo 

“Passa ou Repassa”. 

Durante a manhã, tudo ocorreu dentro do esperado. Realça-se, aqui, o nível de participação e 

compromisso dos estudantes da EEEAF, que ficou evidente durante o levantamento do quantitativo 

de frequência através das listas de presença e do volume de transeuntes visitando os diferentes 

espaços da Feira de Ciências.  

O grupo de residentes, juntamente com a professora preceptora e coordenadores do projeto 

Residência Pedagógica – que representavam a PUC MG durante o evento – dividiram-se em trios 

para que pudessem acompanhar de perto o trabalho realizado por cada turma e conseguissem 

atender à demanda da escola, naquela manhã. Na avaliação dos bolsistas do Residência Pedagógica, 

as propostas de trabalho foram executadas com maestria e excelência por cada turma, 

surpreendendo positivamente os avaliadores. 

Os alunos do 1° ano do Ensino Fundamental I realizaram a exposição de uma trilha e usaram 

a “centopeia” para trabalhar a ideia do princípio da contagem e da ordenação dos números. Já os 

alunos do 2°, 4° e 5° anos fizeram a apresentação de jogos matemáticos, utilizando questões de 

raciocínio lógico e habilidades de concentração.  A turma do 3° ano relacionou geometria à 

coordenação motora, por meio do jogo de dados feitos de sólidos geométricos – cubo e pirâmide de 

base quadrada. Neste jogo, o participante deveria seguir as dicas indicadas no dado e, em 

consonância com as cores e a orientação ali estabelecida, movimentar as partes do corpo da 

centopeia sobre o tabuleiro fixado no chão da sala de aula. Foi uma experiência bem divertida que 

atraiu interesse dos professores e visitantes.  

As turmas do 6° ano do Ensino Fundamental construíram maquetes utilizando materiais 

recicláveis – como caixas de leite e papelão –, para representar o prédio da escola e seus arredores. 

Reproduziram, também, os personagens do jogo Minecraft
10

, muito utilizado por eles em momentos 

de lazer e entretenimento com os colegas; além de explicarem que esses personagens foram 

construídos a partir de sólidos geométricos trabalhados em sala de aula.  

                                                           
10

 O Minecraft é um jogo de empilhamento de blocos retangulares (tijolos) e participação em aventuras. 



197 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

O 7º ano abordou, de forma detalhada, a geometria plana e espacial. Descreveu elementos e 

propriedades de várias figuras e sólidos geométricos, trabalhou com a planificação de algumas 

figuras tridimensionais e com o cálculo de áreas de superfícies planas. 

O 8º ano apresentou uma maquete de uma praça fictícia, onde representaram casas, igreja, 

parquinho com brinquedos infantis e alguns conceitos matemáticos implícitos na maquete, como 

paralelismo e perpendicularismo entre ruas e fios que compunham a rede elétrica do local. A partir 

da maquete, abordou-se a posição relativa de semirretas, cálculo de volume de sólidos geométricos, 

retomaram-se conceitos estudados em sala de aula extraídos de diferentes figuras, tais como, esfera, 

cone, cilindro, dentre outras. 

As turmas 901 e 902 do 9º ano do Ensino Fundamental elaboraram, respectivamente, um 

material concreto, contendo três paralelepípedos para ilustrar o Teorema de Pitágoras por meio do 

preenchimento desses sólidos geométricos com arroz; bem como fizeram a releitura de obras que 

utilizam figuras geométricas e construíram a linha do tempo do sistema internacional de medidas, 

resgatando estratégias de medição utilizadas desde os primórdios até os dias atuais.  

No Ensino Médio, além da sala de stronomia, as turmas de 1° ano realizaram exposições de 

trabalhos relacionados à matemática aplicada, tais como mercadinho, jogo da batalha naval e 

matemática financeira. Durante as exposições, puderam exemplificar o uso de funções em uma 

simples compra de rotina diária, a utilização do plano cartesiano e leitura dos seus eixos na 

adaptação do jogo batalha naval e, ainda, utilizaram gráficos e conceitos simples ligados à educação 

financeira para darem dicas sobre economia doméstica. A turma 2001, de 2° ano, descreveu, por 

meio da construção de maquete, processos inerentes a um plano de voo. Para isso, apoiaram-se nos 

conceitos da trigonometria. A turma 2002, também de 2° ano, discutiu sobre a probabilidade 

aplicada em jogos de azar com manipulação de dados não viciados. Na opinião do grupo de 

bolsistas, essa atividade prática veio a consolidar o estudo de probabilidade realizado em sala de 

aula, realçando a ideia de uma matemática aplicada e contextualizada. 

Por conseguinte, observou-se que os estudantes da Escola atingiram a proposta inicial do 

projeto e desenvolveram o trabalho de forma exitosa, além de demonstrarem aos residentes e à 

equipe pedagógica da escola, prontidão e entusiasmo na realização das tarefas propostas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência com a “I Gincana da Matemática” no interior da Escola Estadual Elpídio 

Aristides de Freitas foi satisfatória, sendo possível apresentar a Matemática de forma lúdica, por 



198 

OS CAMINHOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

meio de atividades envolvendo o raciocínio lógico e a resolução de problemas matemáticos. Além 

disso, foi possível promover a interdisciplinaridade, pois, percebeu-se grande envolvimento dos 

alunos e do corpo docente, sendo esses últimos de essencial importância para o sucesso da gincana 

e também no alcance dos objetivos inicialmente propostos. Por meio das atividades elaboradas, os 

alunos puderam rever conceitos importantes e temas trabalhados nas aulas de matemática, física e 

química, utilizando-os de forma contextualizada e descontraída. 

Após a realização do projeto, percebeu-se que os objetivos relacionados ao desenvolvimento 

de habilidades e competências formativas foram alcançados com êxito e eficiência. Além disso, é de 

suma importância a concretização de projetos como esses para a formação docente dos residentes, 

quando podem vivenciar a aplicação de experiências didáticas inovadoras com reflexos na prática 

docente futura e, assim, aprender a conhecer os diferentes perfis de alunos para, de forma planejada 

e responsável, adequar suas práticas de ensino ao público-alvo.  

O projeto “Residência Pedagógica”, desenvolvido no interior da E.E.E.A.F, trouxe inúmeras 

experiências novas para cada residente nele inserido, incluindo aqui, a professora preceptora.  De 

fato, essas experiências terão reflexos na futura prática docente de cada um dos integrantes do 

grupo, seja mostrando as possibilidades de aprendizagens em ação e movimento, seja ampliando o 

campo de visão relacionado aos diferentes tipos de metodologias de ensino, ou ainda, na disposição 

de sempre buscar por melhorias na arte de ensinar para aquele que é a motivação do nosso fazer 

pedagógico: o aluno. 
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