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En esta ponencia se presentan algunas experiencias docentes en la asignatura de História 

vinculada al pre-universitario de la Universidade Federal de Campina Grande, en el estado 

de Paraíba, Brasil, durante los años 2003 y 2013. El texto tiene un carácter autobiográfico y 

de autoanálisis de formación, por resaltar las experiencias de sus propios autores en una 

tentativa de desvelar los desafíos existenciales de la formación profesional y del 

autoconocimiento, como diría Marie-Christine Josso, haciendo uso de la particularidad de 

estas experiencias para comprender el contexto más amplio que enreda la práctica docente 

del profesor de História en este pre-universitario público brasileño. Nuestro trayecto permite 

al lector percibir algunas de las condiciones por las cuales el profesor voluntario convive en 

su cotidiano docente allende considerar las subjetividades inherentes al ejercicio de su 

magisterio. Así, describiendo y analizando las trayectorias del autor (que, en el referido pre-

universitario, fue profesor de História General entre 2003 y 2010, habiendo sido coordinador 

pedagógico de los demás profesores de esta asignatura entre 2007 y 2010) y de la autora 

(que es profesora de História de Brasil desde 2010), se puede pensar las cuestiones 

intrínsecas al ejercicio de la práctica docente en este programa de extensión. 
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01. Introdução: uma história da disciplina História no Pré-Vestibular Solidário 

da UFCG 

 

Neste trabalho apresentamos algumas experiências docentes na disciplina de 

História vinculada ao pré-vestibular da Universidade Federal de Campina Grande, no estado 

da Paraíba, Brasil, durante os anos de 2003 e 2013. O texto possui um caráter 

autobiográfico e de autoanálise de formação, por ressaltar as experiências de seus próprios 

autores em uma tentativa de desvelar os desafios existenciais da formação profissional e do 

autoconhecimento, como diria Marie-Christine Josso, fazendo uso da particularidade destas 

experiências para compreender o contexto mais amplo que enreda a prática docente do 

professor de História neste pré-vestibular público brasileiro. Nosso trajeto permite ao leitor 

perceber algumas das condições pelas quais o professor voluntário convive em seu 

cotidiano docente além de considerar as subjetividades inerentes ao exercício de seu 

magistério. Assim, descrevendo e analisando as trajetórias do autor (que, no referido pré-

vestibular, foi professor de História Geral entre 2003 e 2010, tendo sido coordenador 

pedagógico dos demais professores desta disciplina entre 2007 e 2010) e da autora (que é 

professora de História do Brasil desde 2010), se pode pensar as questões intrínsecas ao 

exercício da prática docente neste programa de extensão. 

Objetiva-se, portanto, apresentar ao leitor, em dois movimentos, certas memórias do 

trabalho do autor enquanto professor de História Geral e coordenador da disciplina de 

História e da autora enquanto professora de História do Brasil. Profissionais voluntários1, o 

primeiro entre 2003 e 2010, a segunda em atividade desde 2010, ambos 

dedicaram/dedicam parte de seus afazeres a contribuir com uma melhora na qualidade de 

ensino naquilo que lhes compete ao trabalho docente: ou seja, no lidar com outros 

profissionais (professores de outras áreas, técnico-administrativos, etc.), com seus pares 

historiadores e com alunos oriundos da rede pública de ensino fundamental e médio (e, em 
                                                           
1 De acordo com Maria Izabel da Silva, citando Mônica Corullon & Barnabé Medeiros Filho, no Brasil, “o 
voluntariado é movido por três molas principais que parecem se colocar acima, até mesmo, dos nossos 
condicionamentos históricos: os sentimentos da compaixão, a solidariedade e a indignação”. A primeira mola, a 
da compaixão, pressuporia a latente religiosidade (ou, ao menos, a herança desta) advinda da extrema maioria de 
católicos que povoam o país e de seus preceitos aparentes de caridade, humildade e amor para com o próximo: a 
autora menciona o trabalho social das “Pastorais da Criança” e seus ganhos no atendimento a pessoas mais 
carentes; mesmo dando maior ênfase à religião cristã, a autora ainda cita as ações da doutrina espírita kardecista 
e das religiões afro-brasileiras no desenvolvimento de um sentimento de voluntariado próprio da “formação 
cultural” brasileira. A segunda mola, a da solidariedade, porém, adviria propriamente da herança cultural 
africana e de sua religiosidade alicerçada na “necessidade de apoio mútuo”, em contraposição à compaixão, por 
sugerir não a piedade para com o outro e sim a proximidade e o acolhimento deste dos quais ela extrai como 
principal exemplo a noção de “mutirão” do voluntariado de autoajuda. Por fim, a terceira mola, a da indignação, 
seria a mais “atual” das manifestações voluntárias e se manifesta no campo da política e da inconformidade para 
com as “mazelas” do “capitalismo excludente” e teria por via de expressão as esquerdas, as militâncias, as 
Organizações Não Governamentais (ONG’s), etc., na tentativa de transformação social. Cf. SILVA, 2007, pp. 
14-20. 
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sua maioria, desprovidos de condição financeira suficiente para investir em uma educação 

pré-vestibular privada), lidando, assim, com pessoas de diversos lugares sociais. Ambos, 

com isso, contribuíram/contribuem com suas atuações, e na medida do possível, para um 

melhor desempenho do Pré-Vestibular Solidário (PVS) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), localizada no estado da Paraíba da República Federativa do Brasil. 

O PVS é um Programa de Extensão ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão 

(PROPEX) da UFCG e objetiva contribuir para a construção de políticas sociais afirmativas 

ao viabilizar a ampliação das condições de acesso e permanência à educação superior de 

jovens e adultos, oriundos da rede de escolas públicas de Campina Grande e cidades 

circunvizinhas; o alunado, para ingressar no mesmo, tem que ter concluído o Ensino Médio, 

já que não são aceitos alunos que ainda estejam cursando o 3º Ano Médio, e estudado os 

três anos deste ciclo na rede pública de ensino. Notavelmente, de acordo com o Edital nº 

001 de 22 de Janeiro de 2014 da PROPEX, relativo às questões de admissão ao Programa, 

o PVS visa alcançar, ao menos, cinco objetivos: 

 

“possibilitar ao público beneficiado a preparação cientifica e a capacidade 
de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de Linguagens e 
Códigos, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas, 
corrigindo distorções do ensino público; 
 
instigar nos participantes o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
criar e formular conhecimento, de maneira a desenvolver valores e 
competência que se coadunem com as exigências da sociedade 
contemporânea; 
 
desenvolver o aprimoramento do aluno como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e a autonomia intelectual, de modo a permitir que este 
continue aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais 
complexos de estudos; 
 
oferecer a preparação e as orientações básicas para a integração do aluno 
ao mundo do trabalho, com competências que garantem seu 
aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que 
caracterizam a produção no nosso tempo; 
 
contribuir para a ampliação da capacidade dos alunos de compreender 
criticamente as causas históricas que limitam o acesso á escola, aos 
benefícios e as decisões da sociedade em que vivem”2. 

 

Até que tais objetivos fossem pensados, definidos, elaborados e institucionalizados 

tais como se apresentam, um processo histórico de pelo menos 13 anos foi necessário para 

que o Programa alcançasse a referência e a qualidade de ensino que hoje se presta a ter. 

Mesmo com os recursos limitados e a estrutura ainda longe da ideal, o PVS consolida sua 

                                                           
2 BRASIL, UFCG, PROPEX. Edital nº 001 de 22 de janeiro de 2014. Disponível em: http://www.ufcg.edu.br 
/~pvs/files/ Edital%20PVS%202014.pdf. Acesso em: 03/02/2014. 
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importância para a vida dos 350 contemplados apenas pelo campus de Campina Grande 

(além daqueles que estudam nas extensões nos campi de Patos, Souza e Cajazeiras). Esta 

análise, diga-se de passagem, limita-se à experiência daquele primeiro campus, já que este 

foi/é a área de atuação de seus autores. 

Nesse ínterim, há uma história a ser contada: a iniciativa do Programa se deu, em 

princípio, no ano de 2000 quando este ainda não estava vinculado à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Extensão da UFCG e era de responsabilidade de alguns esforços isolados de 

professores do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) da instituição e da Pastoral 

Comunitária do bairro de Bodocongó, em Campina Grande. Tais iniciativa e filiação já 

entram em comunhão com a defesa de Maria Izabel Silva de que a iniciativa de 

voluntariado, no Brasil, tem um berço bastante evidente em questões de compaixão, 

solidariedade e indignação na constituição de sua aplicabilidade social, questões essas 

estudadas pela autora em sua Dissertação de Mestrado em Serviço Social pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, e rapidamente explicadas na primeira nota de 

rodapé deste trabalho. A preocupação da referida pastoral, sua intenção à caridade e a 

participação de um professor universitário em suas atividades construíram as condições 

necessárias para que o Programa pudesse nascer: atribuem-se, desse modo, ao então 

professor do Departamento de Engenharia Agrícola da então UFPB3, Pedro Dantas 

Fernandes4, e à sua esposa Gorete Fernandes o pioneirismo e a iniciativa para a 

consolidação do projeto. Ainda tímido e com pouca expressão e divulgação, nos idos do ano 

2000, o Programa desenvolvia suas atividades em duas salas do Bloco AB da universidade, 

com pouco mais de 70 alunos, e suas aulas ocorriam (como ainda ocorrem) no turno da 

noite, das 18h30min às 21h30min (com uma divisão estrita de horários entre 18h30min e 

20h e entre 20h e 21h30min).  

No que tange à disciplina de História, esporadicamente, aos sábados pela manhã, 

entre às 08h30min e às 11h30min, e quando havia um voluntário disponível, é que suas 

aulas poderiam ser ministradas em um horário não tão atrativo ao alunado, diga-se de 

passagem. Algumas condições unilaterais justificam nosso julgamento: a) além de o sábado 

ser um dia “não útil” da semana, as dificuldades de transporte e locomoção, especialmente 

para os alunos das cidades circunvizinhas, constituíam fator significativo para que o número 

                                                           
3 Até o ano de 2003, a Universidade Federal de Campina Grande não existia. Seus campi em Campina Grande, 
Patos, Souza e Cajazeiras eram parte da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a esta estavam subordinados. 
Com a Lei nº 10.419 de 09 de Abril de 2002, criou-se a UFCG com o intuito de melhorar as condições de ensino, 
pesquisa e extensão no interior do estado da Paraíba e, gradativamente, suas atividades foram ganhando terreno e 
reconhecimento na produção acadêmico-científica; ademais, sua estrutura física foi ampliada num processo 
ainda maior de interiorização para as cidades de Pombal, Sumé e Cuité. 
4 Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Mestre em Fitotecnia 
pela Universidade de São Paulo (USP), Doutor em Solos e Nutrição de Plantas também pela USP e Pós-Doutor 
em Fisiologia da Produção pela Universidade do Arizona (UAZ) nos Estados Unidos da América. 
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de presentes, que já era pequeno à época, ficasse ainda mais reduzido; b) outra questão 

que merece destaque é o fato de as atividades semanais serem realizadas à noite, o que 

atraía e ainda atrai um número considerável de discentes que trabalham no período diurno e 

que aos sábados ainda exercem atividades profissionais no período matutino, ou seja, a 

redução de presentes era duplamente ampliada; c) entende-se que o próprio interesse dos 

docentes fosse reduzido, haja vista que por questões semelhantes às dos discentes (de 

locomoção e disponibilidade), os voluntários não pudessem exercer o melhor das atividades 

propostas e não conseguissem seguir à risca o comprometimento e a assiduidade; e d)  

alguns dos colaboradores de outras disciplinas e que estavam à frente da coordenação 

geral do Programa, especialmente aqueles das disciplinas das Ciências Exatas, externavam 

e reforçavam certo preconceito ainda existente de que componentes curriculares como 

História e Geografia não oferecem os mesmos desafios e as mesmas dificuldades de 

aprendizagem que as disciplinas matemáticas e/ou da natureza e que, portanto, estudá-las 

não iria requerer maiores atenções/necessidades, sendo assim suficiente o estudo em casa 

ou em um horário não adequado prescindido da leitura mecânica e objetiva do livro didático 

(a famosa “decoreba”) por parte dos discentes e acompanhado pelas intervenções 

expositivas não dialógicas do professor, processo que na visão daqueles teria o mero intuito 

de confirmar em sala de aula o que se estudou previamente. 

Justamente entre os anos 2000 e 2002 eram um pouco mais manifestas certas 

dificuldades de caráter organizacional e administrativo, no tocante ao desenrolar do 

Programa, já que a própria universidade se eximia da responsabilidade de financiar (ou 

buscar financiamento para) o projeto e apenas concedia o espaço físico das salas de aula 

para a efetivação dos encontros diários. No mais, as atividades eram realizadas com certo 

empenho por pessoas interessadas em ajudar os alunos, mas também em obter sua própria 

formação, adquirindo experiência profissional, sempre recompensada (quando isso era 

possível) com um certificado individual e não oficial elaborado em nome justamente do 

órgão idealizador do projeto: a Pastoral Comunitária que, em suas tentativas de 

institucionalização, endossava o documento com a alcunha de “Pastoral Universitária”5. 

 No entanto, certas mudanças passam a ocorrer no ano de 2003, estando o PVS 

ainda sob a administração do professor Pedro Dantas. Com os protestos de sua esposa, 

                                                           
5 A emergência das “Pastorais Universitárias”, no Brasil, se dá com a fundação do Instituto Educacional 
Piracicabano (IEP), na cidade de Piracicaba-SP, em 1979. “Composta por clérigos e leigos, logo no início de 
suas atividades a equipe se envolveu nas questões relativas à comunidade externa, e essa foi uma de suas 
características”. As ações conjuntas da Igreja Metodista e da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 
solidificaram este vínculo e atribuíram às Pastorais o caráter extensivo e de apoio às comunidades mais carentes 
em questões financeiras e sociais. A lógica rapidamente se estendeu às Pontifícias Universidades Católicas 
(PUC’s) do país e alcançou também universidades que não tinham/têm por filiação alguma instituição religiosa. 
Cf. SCHÜTZER, 2003, p. 75. 
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formada em História pela até então UFPB, requereu-se que a disciplina de História tivesse 

seus horários transferidos para um dos dias úteis da semana. E assim o foi. 

Coincidentemente, esta importante mudança se deu no ano em que o então ingressante no 

curso de História da recém-nascida UFCG, e hoje coautor deste texto, ficou sabendo da 

existência e das atividades desenvolvidas pelo Programa: não obstante, sua participação 

nas atividades docentes teria início naquele ano de 2003 e, no âmbito do PVS, duraria por 

nada menos que oito anos. Uma história autocrítica dessa relação passa a ser contada no 

próximo tópico desta produção. 

 

 

02. Docência, Coordenação e Autoformação: histórias que  se confundem 

 

A socióloga e antropóloga francesa Marie-Christine Josso, referência fundante no 

que tange às pesquisas de relatos de história de vida e de formação docente, defende que 

há, ao menos, três planos para que se entenda uma abordagem autobiográfica relativa a um 

processo crítico de autoconhecimento e aprendizagem docente: 

a) o processo de formação do sujeito, o qual resulta de uma dialética de percursos 

de vida que envolve o aprendizado docente no âmbito de sua formação intelectual e no 

entrecruzamento desta formação com as experiências adquiridas ao longo da prática e no 

dia a dia em sala de aula ou no ambiente de ensino; ou seja, partem do pressuposto de 

“autonomização, responsabilização, dependências, escolhas de orientação, demandas 

interiores, constrangimentos ou pressões do meio, períodos de ordem e de caos interior e 

exterior” e evidenciam ainda “o lugar de encontros, de pessoas, de referências, os 

acontecimentos sócio-políticos ou as pessoas que influenciaram as opções, os 

engajamentos, os vínculos livremente consentidos, as posições existenciais adotadas ao 

longo da vida”6. É o estar no mundo, em lugares de relações, nas idas e vindas da vida e do 

local de trabalho, as escolhas e as rejeições, os desvios e as aptidões, os projetos em si que 

dão sentido à expectativa de vida profissional e/ou pessoal numa trajetória docente. 

b) o processo de conhecimento que, via de regra, vislumbra os tipos de percursos 

acadêmicos trilhados no que eles têm a oferecer de conhecimento para que o docente lide 

com o mundo lá fora, além de trazer à tona a autoidentificação deste a partir de seu maior 

ou menor domínio da vida cotidiana na justaposição para com os estudos certificados e 

endossados por instituições autorizadas (universidades, escolas, eventos, etc.) e seus 

ensinamentos sociais equivalentes atrelados aos “modos de expressão que 

espontaneamente se aprendeu”, vinculados ao cotidiano, “seja por herança natural (famílias, 
                                                           
6 JOSSO, 2006, p. 25. 
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amigos e pessoas regularmente frequentadas) seja por interesse e curiosidade pessoais 

mediante as leituras e/ou mídias diversas (TV, filmes, canções, documentários, revistas, 

exposições)”7. 

c) o conhecimento do sujeito em suas competências de aprendiz que, por sua vez, 

abre espaço para a conscientização de si mesmo no tocante à experiência prática e à 

resolução de conflitos internos e externos referentes à ação educativa envolvendo “as 

competências para atuar e a gestão da mudança sob a forma de projetos, os níveis de 

profundidade da motivação, o lugar da atenção consciente (a si mesmo, aos outros e ao seu 

ambiente natural) nas aprendizagens e a gestão de sua vida cotidiana”8, ou seja, é a 

capacidade de reconhecimento das diferenças, da sensibilidade para com o outro a partir do 

respeito a si mesmo no gerir dos desafios intrínsecos ao ato de ensinar. 

 Estes três planos propostos por Josso para que melhor se entenda a função da 

narrativa autobiográfica e de formação, no que pesem as ponderações acerca das 

experiências docentes daqueles que constroem tal narração, caem como uma luva na 

dinâmica sugerida pela autora para a configuração de professores-pesquisadores que 

querem entender, dentre outras, a seguinte questão: “como me configurei como sou?”. Vale 

sempre ressaltar que esta indagação se valida, especialmente, quando se reconhece os 

percalços de uma trajetória de vida atrelada à experiência docente. A partir de agora, o que 

foi vivido por ambos os autores ganha contornos narrativos e detalhes não antes contados. 

Tomando por gancho a história iniciada no tópico anterior, quando do ingresso do 

coautor deste texto no PVS da UFCG, as aulas de História, mesmo tendo reconhecida a sua 

necessidade, não tinham o devido valor se equiparadas à importância dada às assim 

chamadas ciências matemáticas e/ou da natureza. Quando, ainda em 2003, da 

transferência dos horários da disciplina das manhãs de sábado para o segundo horário da 

sexta-feira à noite (sendo elas ministradas, portanto, das 20h00min às 21h30min), apesar da 

inserção na grade regular de dias úteis, parece bastante incongruente sustentar o 

componente curricular de conteúdo mais extenso em um espaço tão escasso de tempo. 

Afinal, considere-se que o velho e importante padrão que o move (“da Antiguidade até 

nossos dias”) resulta na necessidade de exposição/diálogo/discussão dos movimentos e 

conteúdos/contextos históricos de alguns milhares de anos condensados em uma hora e 

meia semanais e em pouco mais de 9 meses por ano. Enfrentar este desafio era 

efetivamente aceitar que nem tudo do que possivelmente seria cobrado nas provas e 

questões de vestibulares iria poder ser ministrado; era, portanto, reconhecer o suposto 

insucesso da jornada, levando ainda em consideração a necessidade de motivar pessoas 

                                                           
7 Idem. 
8 JOSSO, 2006, p. 25. 
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que geralmente trabalhavam no horário diurno e tinham pouco mais que aquele breve 

momento para apreender/assimilar alguma aprendizagem efetiva quanto à disciplina 

histórica. Algo pouco atrativo, vale salientar, se levarmos em conta o próprio estigma social 

de que as aulas de História são “chatas” e “cansativas”. Imagine leitor, desta feita, o que é 

ministrar os conteúdos de História Geral, do Brasil e da Paraíba precisando se preocupar 

com todas estas questões um tanto adversas. 

A essa altura já eram 04 (quatro) turmas e o PVS não funcionava mais no Bloco AB 

da instituição, tendo sido removido para as instalações onde hoje se aloja, próximo à 

Biblioteca Central, no Bloco CA. Melhor distribuído nas questões de espaço físico, o 

Programa passava a ganhar certa visibilidade no âmbito regional. Cada vez mais pessoas 

de Campina Grande e de outras cidades procuravam uma vaga no programa e divulgavam-

no elas mesmas em suas localidades e, em menor grau, através da ainda pouco utilizada 

rede de computadores, a internet. 

 Quanto à sua atuação profissional, este coautor confessa que, nos anos de 2003 e 

2004, imaturidade é o adjetivo mais apropriado para defini-la. Pouco reflexiva, inexperiente, 

ainda caminhando com passos de um bebê que engatinha. Às vezes, quando havia uma 

maior identificação deste coautor com determinado conteúdo, a aula fluía com mais apreço, 

pois já se via, de um modo ou de outro, a inserção de certos elementos de renovação 

epistemológica na discussão dos conteúdos; quando não, as aulas saíam muito próximas 

daquilo a que chamam de “modelo tradicional” de ensino, com aulas expositivas descritivas 

e pouco dialógicas. Esquemas prontos e conteúdo “vomitado” aos alunos eram um pouco do 

que se via, principalmente, à época, quando se fazia necessário ministrar aulas sobre 

Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). Hoje esta dificuldade já está superada, mas no 

período, um jovem de 18 a 19 anos não conseguia trabalhar tais temáticas com tanto afinco 

e não se obtinha um resultado tão satisfatório. Esta autoavaliação, vale lembrar, se encaixa 

perfeitamente na discussão do plano do processo de conhecimento proposto por Josso no 

tocante à formação docente e, talvez, se tivesse havido uma orientação pedagógica mais 

proeminente tal dificuldade pudesse ter sido menos enfática, já que o problema foi 

decorrente da pouca orientação da própria coordenação do Programa à época e de não 

haver ainda a função de coordenador de disciplina como hoje se consolida como uma 

realidade (esta função foi exercida pelo coautor, para a disciplina de História, entre os anos 

de 2007 e 2010). 

 No entanto, este parâmetro mudou consideravelmente no ano de 2005. A função da 

docência já não parecia mais tão complicada e o amadurecimento tanto intelectual quanto 

operacional já podia ser visto como um horizonte mais amplo. Mais destreza e menos 

afobação caracterizavam as atividades, maior empenho e habilidade também. Neste ano 
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houve ainda a criação do cargo de coordenador de disciplinas e o professor Glayds Richeles 

Araújo Veiga9, assumindo a coordenação de História, pôde orientar os demais docentes e 

traçar certos encaminhamentos nos modos de conduzir as aulas. Foi este um bom ano para 

o PVS, pois muitos dos alunos que lá se matricularam foram aprovados nos vestibulares das 

respectivas universidades em que prestaram o concurso. Dentre eles, merece destaque o 

fato de ter havido dois primeiros lugares na área das Humanidades: um primeiro lugar no 

curso de Letras da própria Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e outro no 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Esses dois resultados, 

além de outros, fizeram com que a coordenação geral do Programa repensasse a 

importância da disciplina História e, com isso, passou a oferecer dois horários para a 

mesma: continuava o horário das 20h00min às 21h30min (que agora seria dedicado apenas 

à História do Brasil) das sextas-feiras acrescido do intervalo entre as 18h30min e as 

20h00min (dedicado à História Geral) do mesmo dia. 

 A partir de 2005, portanto, a visibilidade do próprio PVS passava a ganhar mais força 

e despertou um maior interesse da instituição que lhe dá morada. Com isso, a “Pastoral 

Universitária” deixou de estar à frente do Programa e esse exercício foi destinado, não 

obstante certas disputas políticas que permearam tal mudança, à então Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) da UFCG, hoje Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX). Com a 

mudança, o discurso do PVS vai ser promulgado com ares de participação, inclusão e 

oportunidade para todos, ressaltando a “qualidade do trabalho exercido”, e sendo pautado 

ademais na “renovação das ações institucionais” para que estas atividades universitárias 

viessem a funcionar em prol da sociedade civil. Tentando, portanto, possibilitar ao “público 

beneficiado” um tipo de preparação para o vestibular direcionado às tendências científicas 

da própria UFCG (voltando-se mais especificamente para a perspectiva da então prova 

elaborada pela Comissão de Processos Vestibulares – COMPROV), buscou-se estimular a 

capacidade do alunado de assimilar/utilizar as diferentes tecnologias intrínsecas às diversas 

áreas do conhecimento. Ainda neste contexto, 2005 viu aumentar o número de turmas 

ofertadas, que passaram de 04 (quatro) para 06 (seis), o que mostra e comprova a 

importância desse projeto, já que ele passou a atender à época uma média de 300 alunos 

por ano. Ainda no que se refere a este quesito, em 2008 o número de turmas viria a 

aumentar para 07 (sete), o que teve efeito direto na quantidade de contemplados (ampliada 

para 350, estatística média que se mantém até o corrente ano de 2014). 

                                                           
9 Graduado em História pelo antigo campus II da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), hoje campus I da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Especialista em Educação pelo Centro de Educação Superior 
Reinaldo Ramos (CESREI Faculdades) e professor efetivo de História no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (IFPB). 
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 Já em 2006, o professor Herry Charriery da Costa Santos10 assumiu a coordenação 

da disciplina de História, dada a então indisponibilidade de tempo do professor Glayds 

Richeles, tendo por meta manter todo esse novo “prestígio” que a disciplina passava a ter 

entre a coordenação geral do PVS, já que, a partir de então, ela seria a única disciplina a 

usufruir de dois horários por semana (mesmo sendo os dois nas sextas-feiras). A 

empolgação foi tanta que, como maneira de dinamizar as aulas, o professor convocou 02 

(dois) professores por horário de aula, o que resultaria em 04 (quatro) professores diferentes 

para cada turma nas sextas-feiras à noite. A cada um dos professores foram atribuídos 45 

(quarenta e cinco) minutos para as explanações e questionamentos, o que resultou na 

divisão dos horários das aulas em História “Geral I” e “Geral II”, além de “Brasil I” e “Brasil 

II”. Eram muitos profissionais voluntários e muitas aulas em um único espaço: a iniciativa foi 

valorosa, a proposta pareceu tentadora, mas a execução demonstrou que tal esquema foi 

um equívoco e o resultado não foi dos mais agradáveis, já que isso, muitas vezes, terminava 

por confundir o alunado. É tanto que o próprio Prof. Herry Charriery voltou atrás com sua 

decisão e retomou o modelo de uma aula de História do Brasil (inclusa aí a História da 

Paraíba) e outra de História Geral. 

 Aprovado no recém-nascido Programa de Pós-Graduação em História, em nível de 

Mestrado, da própria UFCG, o Prof. Herry viu seu tempo ficar bastante preenchido e 

resolveu continuar como professor do Programa, abdicando, entretanto, do cargo de 

coordenador de disciplina. Já estávamos no ano de 2007 e, com tal condição sendo posta, o 

coautor deste texto teve a oportunidade de assumir a função que ficou com vaga aberta e 

tratou logo de efetuar uma reformulação: com a oportunidade dada, e a necessidade 

pulsante de algo inovador, concretizou-se uma ideia que já era antiga, mas que ainda não 

havia sido posta em prática, a saber, a elaboração de um Plano de Curso que pudesse 

direcionar cada professor por uma trajetória, ofertando um percurso regular de ensino; uma 

tentativa de “uniformizar” o trabalho coletivo, ao menos no quesito da distribuição dos 

conteúdos programáticos entre os docentes, almejando evitar com isso determinadas 

discrepâncias no tocante ao progresso das atividades em sala de aula. Trocando em 

miúdos, uma maneira de evitar que algum professor estivesse com o conteúdo bastante 

adiantado e algum outro, por quaisquer razões, estivesse conduzindo seu trabalho a lentos 

passos de tartaruga. Praticidade e organização: atribuições que passaram a fazer parte da 

filosofia de trabalho deste então coordenador na intenção de orientar todos os professores 

pelos caminhos teórico-metodológicos propostos pelos chamados paradigmas 

                                                           
10 Graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA), além de ser Licenciado e 
Mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). É professor do Curso de 
Especialização em Direitos Fundamentais e Movimentos Sociais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 
da Graduação em Direito da FACISA. 
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historiográficos emergentes11 tão em voga na pesquisa acadêmica e na historiografia das 

últimas décadas. Buscou-se, assim, conservar os conteúdos exigidos em concursos 

vestibulares, desde que fosse possível ampliar-lhes o olhar e inteirar-lhes às supostas novas 

tendências de análise que permearam/permeiam o saber histórico no contexto de então. 

 Esta estrutura manteve-se durante os 04 (quatro) anos de trabalho deste coautor à 

frente da coordenação da disciplina de História, entre 2007 e 2010: tanto os professores de 

História Geral quanto os de História do Brasil eram orientados a desenvolver as atividades 

durante 35 semanas anuais atendendo às demandas dos recortes temporais já 

conhecidos12, dos eixos temáticos propostos pelo então vestibular da UFCG e dos 

conteúdos programáticos necessários para a apreensão/compreensão dos dois primeiros. 

Facilitar a vida e o trabalho tanto de docentes quanto de discentes foi a meta a ser 

alcançada: aparentemente a fórmula foi bem sucedida, pois todos os professores à época 

buscavam seguir o cronograma e não perder de vista a sequência das atividades; também 

parece reforçar a importância dessa iniciativa e suas subsequentes virtudes o fato de que 

este modelo programático é mantido até os dias de hoje pelas atuais coordenadoras da 

disciplina, as professoras Anne Micheline Souza Gama e Harriet Karolina Galdino dos 

Santos13. 

 Um último aspecto do trabalho deste coautor no PVS que merece destaque: a 

abertura, durante os anos de 2008 e 2009, para que alunos da graduação em História da 

UFCG pudessem efetuar a experiência docente exigida pelo componente curricular de 

Prática de Ensino do curso referido e relativa à carga horária necessária e tão importante 

para a formação dos concluintes daquela graduação. Em parceria com a docente 

encarregada por tal componente curricular à época, a Profa. Dra. Regina Coelli Gomes 

Nascimento14, foi aberta a oportunidade de auxílio aos discentes, evitando que estes 

tivessem que procurar outras instituições de ensino para lecionar e encarar toda a logística 

que envolve tal deslocamento, além de permitir o diálogo direto com o curso de graduação, 

já que de lá saem praticamente todos os docentes da disciplina de História no PVS. Apenas 

                                                           
11 Dentre estes a Escola dos Annales, a Antropologia Histórica, a História Cultural Norte-Americana, a História 
Social Inglesa, a Micro-História Italiana, o pós-estruturalismo e a viragem linguística, etc. 
12 Os tradicionais e convencionais recortes temporais que orientam o estudo da História: a) História Geral 
dividida em História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea / b) História do Brasil dividida em Período 
Colonial, Império e República. Ademais, em ambas as divisões foram inseridas discussões teóricas no que se 
refere à Introdução ao Estudo da História, tanto no saber histórico e nas escolas históricas, estes referentes à 
História Geral, quanto na historiografia brasileira, esta referente obviamente à História do Brasil. 
13 A primeira é Licenciada, Bacharel e Mestranda em História pela Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), além de ser Especialista em História do Brasil e da Paraíba pela Faculdade Integrada de Patos (FIP); a 
segunda é também Licenciada, Bacharel e Mestranda em História pela UFCG. 
14 Graduada em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Especialista em Informática na 
Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Mestre e Doutora em História pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Professora Adjunto IV do curso de História da UFCG. 



12 

 

em 2010 a parceria seria desfeita quando a Profa. Regina Coelli não esteve à frente destas 

atividades e da orientação a estes discentes em regime de conclusão de curso. 

2010, coincidentemente, foi o último ano de trabalho desenvolvido por este coautor 

no PVS da UFCG. Outras atividades foram surgindo, especialmente a dedicação ao 

Mestrado em História na UFCG, e outros rumos foram sendo seguidos. A disponibilidade 

voluntária já não parecia mais a mesma e seria preferível abrir espaço para outros 

profissionais (tal qual ele teve este espaço a partir de 2007) do que não executar a tarefa 

designada sem o total empenho. Concluiu aquele ano com o sentimento de dever cumprido. 

Ainda no início de 2010, porém, precisando de novos professores para compor a grade de 

docentes de História no Programa, ele admitiria uma professora entre os quatro ou cinco 

novos voluntários: hoje ela ainda é docente no PVS e também é coautora deste texto. Sua 

experiência e os desafios do papel exercido pelo professor em sala de aula serão discutidos 

no tópico seguinte desta produção. 

 

 

03. Docência Voluntária em História: papéis do professo r em sala de aula  

 

Toda novidade configura-se como um desafio e toda nova experiência arranca do 

sujeito alguns calafrios, certo medos e algumas tensões. E com o ensino de História não é 

diferente: como tudo na vida, dificilmente nos esquecemos da primeira vez em que temos de 

nos deparar com algo inusitado e o ato de se apresentar a uma turma de alunos de faixa-

etária variada, alguns bem jovens e outros de idade avançada, que está prestes a encarar 

um concurso vestibular para adentrar no ensino superior denota uma carga de 

responsabilidade muito forte. São vidas depositando em um único indivíduo a esperança de 

aprender todos os conteúdos históricos que durante uma vida escolar inteira não puderam 

ser assimilados de modo satisfatório ou mesmo que se esvaíram com o passar do tempo. 

Esta coautora sentiu um pouco de tudo isso quando iniciou sua experiência no PVS da 

UFCG. Entendamos, portanto, os desafios encarados pelo professor (voluntário) de História 

em sala de aula a partir desse relato de vida docente. 

 Ao adentrar para o corpo docente do PVS da UFCG, esta coautora, na primeira 

sexta-feira de trabalho, em 19 de março de 2010, se sentiu como alguém que estava a 

prestar um exame classificatório e que não havia estudado o suficiente. Não que não 

estivesse pronta, mas simplesmente porque não se sentia assim. O medo de esquecer 

conceitos, de se equivocar com datas e/ou informações, de não passar confiança para a 

turma: estes são apenas as mais emergenciais das preocupações que todo professor de 

qualquer área, e também o de História, têm que se deparar ao iniciar sua carreira docente. 
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Esta coautora, por exemplo, pouco domínio possuía acerca da tarefa cativante e, ao mesmo 

tempo árdua, de conduzir um grupo de alunos à aprendizagem ou mesmo pouca habilidade 

possuía no lidar com a relação professor-aluno e com a organização de conteúdos e 

questões. E, nesse sentido, o Programa da Matéria História organizado pelo então 

coordenador da disciplina e coautor deste texto foi fundamental para ajudá-la a superar esta 

preocupação; além disso, colegas de curso ajudaram-na a levar a atividade à frente, mas a 

ela ainda restava o sentimento de incerteza, pois não parecia suficiente, em muitos 

momentos, as ajudas e conselhos de outrem. Faltava-lhe, portanto, a rotina de sala de aula, 

os percalços da atividade prática docente e as adversidades da gestão dos interesses de 

cada lado: ela que queria aprender a ensinar; eles que queriam aprender a aprender. 

 Com este relato de experiência podemos adentrar em uma discussão peculiar e, ao 

mesmo tempo, fundamental para o Ensino de História: pode-se afirmar que ainda há muitas 

barreiras a serem enfrentadas pelo professor no que tange à metodologia de ensino a ser 

escolhida e no que diz respeito às novas abordagens teórico-metodológicas para a prática 

docente, tanto no ensino fundamental quanto no médio. As tais novas abordagens 

historiográficas propostas na e pela academia estão cada vez mais adentrando no cotidiano 

do corpo docente das escolas e, no caso de História, nos cabe tecer as seguintes questões: 

até que ponto tais novas abordagens estão sendo trabalhas em sala de aula? A recepção 

por parte dos alunos tem sido satisfatória? Existe alguma espécie de “mito” acerca do 

tradicional ensino de História? O que “vale mais”: ministrar uma aula de um modo mais 

“tradicional” ou abrir cada vez mais espaços para inovações teórico-metodológicas? Como 

verificar, enquanto professor, a recepção dos alunos a tais paradigmas? Esperamos 

conseguir situar o leitor e responder a tais questões, contribuindo, um pouco, para o debate 

acerca do Ensino em História, em particular no âmbito dos Cursinhos Pré-Vestibulares. 

 Faremos isso tendo por base uma leitura básica de uma bibliografia que se propõe 

renovada e que tenta explanar e esclarecer tais formulações teóricas. Ater-nos-emos, neste 

ensejo, aos “papéis” exercidos pelo professor e pelo aluno na aula de História. Avaliaremos 

brevemente também a utilização de novos recursos didáticos e a “imagética” cultural 

construída no âmbito escolar acerca de tal utilização. 

 Podemos, portanto, explicar um pouco, e primeiramente, o papel do professor em 

sala de aula: este se insere no contexto do ensino como parte fundamental (mas não a 

única importante) do processo educacional e explicativo dos conteúdos histórico-didáticos, 

já que seu empenho e sua capacidade teórica e retórica são imprescindíveis para uma boa 

apresentação, discussão e consequente assimilação das temáticas abordadas. Há, nesta 

prática docente, dois fatores deveras decisivos na hora da preparação e exposição de uma 

aula: as condições de trabalho, decisivas por sinal, além do próprio interesse do professor. 
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 Mesmo pouco experiente, esta coautora tentava atender a estas expectativas 

ministrando aulas expositivas que, apesar de pouco dialógicas, buscavam garantir a 

qualidade conteudística. Mas a tensão ainda não havia cessado naquele fatídico primeiro 

ano: pouca interação se via estabelecer entre a professora e seus alunos. Poucos 

questionamentos e quase nenhum recurso didático viria a ser utilizado: não havia um plano 

de aula prévio para orientar o andamento da atividade, um roteiro era anotado no quadro 

branco e era copiado pelos alunos; quando estes terminavam a transcrição é que a aula 

vinha a ter início. 

 Já no ano de 2011 as aulas continuaram a ser ministradas majoritariamente no 

quadro branco, com semelhante esquema de anotação e transcrição de roteiros aula após 

aula. Mais segura, entretanto, esta coautora passou a utilizar filmes de cunho “histórico” na 

tentativa de ilustrar alguns dos contextos observáveis na tela a partir da análise dos 

conteúdos. Já era uma iniciativa mais encorajada de atrelar a exposição dos temas com as 

linguagens audiovisuais que tantos benefícios têm trazido à sistematização da 

aprendizagem, seja em História, seja noutra área qualquer, e que parecem prender mais a 

atenção dos discentes: uma televisão e um aparelho reprodutor de DVD’s, ambos de 

propriedade do PVS, passaram a fazer parte da rotina das apresentações; não à toa, as 

aulas ganharam um teor mais dialógico e os debates começaram a se tornar cada vez mais 

frequentes e interativos. 

 Com o ensejo, podemos discutir a questão das condições materiais ofertadas a um 

docente e sua necessária relação com a qualidade de ensino: estas são extremamente 

importantes para o desenvolvimento do trabalho do professor, já que, caso este possua 

aparatos que o permitam ilustrar, exemplificar e dar “vida” aos conteúdos, haverá uma 

possibilidade muito maior de se prender a atenção dos alunos e obter êxito na 

aprendizagem. Entretanto, o(a) profissional precisa estar atento(a) para que sua explanação 

não seja considerada “ingênua”, ou seja, ele(a) deve se preocupar com o fato de que seus 

alunos podem encarar uma aula de História “renovada” como “irrelevante”, frente a tais 

novas abordagens e linguagens, já que vista de maneira muito “fantasiosa”, a exposição 

pode ocasionar certo desinteresse, levando os alunos a uma comodidade na hora de 

prestarem atenção ao que o professor está discursando, podendo disto resultar num 

desprendimento da discussão ou numa desatenção para com o assunto. E por que 

afirmamos que isso pode acontecer? Simplesmente porque ainda há, por parte da maioria 

dos discentes, certo “imaginário” ou até, poderíamos ir mais além, certo “mito” acerca da 

aula de História que, para boa parte da sociedade civil comum, deve ser aquela “decorativa”, 

excessivamente “séria”, e que conta a história “verdadeira”, “oficial”, dos grandes nomes da 

humanidade. 
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 Há de se convir que por melhores que sejam os subsídios oferecidos ao profissional, 

este só desenvolverá suas atividades satisfatoriamente caso tenha em mente a ideia de que 

seu trabalho é prazeroso ou, no mínimo, proveitoso para si e para a própria turma: simpatia, 

boa relação, gentileza, cordialidade são todas condições mínimas para que qualquer relação 

humana possa progredir e a prática docente não está alheia a esta necessidade. Se não 

houver empenho e a consciência de que há obstáculos a serem batidos, o exercício 

profissional docente (voluntário) não passará de uma simples obrigação rotineira e cotidiana 

que, com o passar dos anos, poderá prejudicar a eficiência e a desenvoltura do seu 

potencial de magistério, impedindo, portanto, um melhor desenvolvimento do conteúdo 

apresentado e do próprio intelecto daqueles que dependem desta atuação. 

 Estímulo, portanto, é a palavra a ser encontrada: quanto a isso, o PVS da UFCG tem 

tentado, cada vez mais, com os esforços do coordenador geral do campus de Campina 

Grande, Prof. Paulo de Andrade Medeiros15, incorporar vários recursos didáticos ao seu 

patrimônio, o que inclui televisores, aparelhos de DVD, Datas-show, computadores, diversos 

livros para o acervo da biblioteca do Programa e até os mais básicos recursos tais como 

xerox de apostilhas, pincéis de quadro branco e apagadores16. Todos esses disponíveis a 

todos os professores do cursinho, inclusive aos de História. Nesse sentido, e apesar de ser 

este um Pré-Vestibular que não conta com os recursos financeiros ideais, a riqueza de 

material é bastante significativa. 

 No entanto, o problema está sempre ali, à espreita: o professor lida rotineiramente 

com o pensamento (sistemático ou aleatório), com vários relacionamentos interpessoais 

(professor-aluno; aluno-aluno; professor-professor; professor-coordenação), experiências 

diversas, valores, preconceitos, afetividades e interesses de vários tipos que precisam ser 

delicadamente observados e apreciados. Ele precisa, além de senso crítico e imaginação, 

negociar com os alunos a melhor maneira para que a aula não se torne “maçante”, “chata” 

e/ou “repetitiva”. Tal questão é interessantíssima, já que, ao mesmo tempo em que a 

sociedade “cobra” da aula de História um conhecimento “exato”, “verdadeiro” (decerto, uma 

herança dos positivistas), ela “julga” a disciplina como algo, às vezes, “insuportável” ou até 

mesmo “inútil” em certos casos. É quando muitos formulam a pergunta: “de que serve 

estudar História?”17. 

                                                           
15 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Especialista em Desenvolvimento 
Sustentável no Semi-Árido Brasileiro pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
16 MEDEIROS, 2009, pp. 13-14. 
17 Muitos filósofos da história e historiadores se prestaram a responder tal questão, mas talvez nenhuma resposta 
tenha sido tão enfática e intempestiva quanto a do filósofo saxão-germânico Friedrich Nietzsche ao concordar 
que “de acordo com suas metas, forças e necessidades, todo homem e todo povo precisa de um certo 
conhecimento do passado, ora sob a forma da história monumental, ora da antiquária, ora da crítica: não como 
um grupo de puros pensadores que apenas contemplam a vida, não como indivíduos ávidos de saber, que só se 
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Para que a pergunta obtenha uma resposta na própria prática docente, entendemos 

como é importante que o professor estimule o raciocínio crítico dos alunos e, com isso, o 

seu próprio, já que ele também tem conhecimento a assimilar vindo dos mesmos. Mas o que 

geralmente se vê é que além de muitos profissionais não darem a devida relevância ao que 

precisam ensinar aos alunos, eles também se utilizam de uma precária apresentação de 

conteúdos históricos tidos como “verdadeiros” e “insuperáveis” não envolvendo, nem 

inserindo o aluno no contexto da exposição, fazendo com que este não se sinta produtor da 

História e levando-o a crer que apenas os “grandes heróis”, as “principais personagens” e os 

“fatos marcantes” estão contidos nas discussões da referida disciplina. 

 Enquanto professores, os autores deste texto tentaram/tentam investir nessa 

possibilidade de renovação da percepção primeira do conteúdo e dos modos de conceber 

as explanações/exposições em sala de aula, vendo-se ambos contrários à manutenção de 

um modelo mais tradicional de escrita e produção do conhecimento histórico. Consideramos 

importante estabelecer um diálogo recorrente entre os novos paradigmas historiográficos e 

os ensinamentos adquiridos por ambos nos componentes curriculares do curso de História 

referentes às áreas da Pedagogia, da Psicologia e da Educação (entre eles a Psicologia da 

Aprendizagem, a Psicologia da Adolescência, a Didática e a Estrutura do Ensino de I e II 

Graus). O contato de ambos com tais saberes foi fundamental para o aperfeiçoamento de 

suas práticas e, no caso da coautora, permitiu uma mudança na postura em sala de aula no 

que se refere à utilização de recursos didáticos e a dinâmica de ensino-aprendizagem. 

 E foi assim que a partir de 2012 ela passou a utilizar recursos diversos: data-show, 

caixas de som e roteiros impressos passaram a ser fundamentais para a sua metodologia 

com o intuito de dar às aulas um caráter dialítico. Sua comunicação com os alunos passou a 

ser mais intensa, haja vista que um meio de comunicação virtual foi utilizado para estreitar a 

relação professora-alunos: uma conta de e-mail foi criada na qual se disponibilizava os 

roteiros previamente, adiantando aos discentes os assuntos específicos a serem discutidos 

em cada dia de atividades. Além disso, buscou-se estimular a interatividade com o uso de 

seminários, dinâmicas e até com a própria distribuição das cadeiras da sala, que foram 

alocadas em meia lua a fim de incentivar uma atmosfera de partilha de conhecimentos entre 

todos. As novas práticas foram muito bem sucedidas, o que impulsionou um maior interesse 

dos alunos pela História do Brasil. 

E não apenas por esta, vale dizer: é interessante notar que se o aluno consegue 

pensar criticamente, se a ele for dada a oportunidade de perceber as várias perspectivas 

assumidas pelo discurso histórico sobre a vida, fazendo-o entender que se escreve História 

                                                                                                                                                                                     

satisfazem com o saber e para os quais a ampliação do conhecimento é a própria meta, mas sempre apenas para 
os fins da vida, e, portanto, sob o domínio e condução suprema destes fins”. Cf. NIETZSCHE, 2003, pp. 31-32. 
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para que o presente faça mais sentido, para que este se sirva de mais humanidade, que não 

esteja restrito apenas a um passado “morto”, tal aluno (que, em geral, passa o dia 

trabalhando em diversos empregos no comércio ou na indústria ou que tem poucas 

condições financeiras para se manter em uma longa jornada de estudos) poderá entender 

que ele mesmo faz parte do processo histórico sócio-cultural e tal identificação poder ser 

cativante e abrir alas para um interesse muito maior pela disciplina. 

 Assim sendo, os recursos didáticos têm sido cada vez mais explorados em todos os 

âmbitos, seja no ensino fundamental, médio ou superior. E no PVS isso é imperativo. A aula 

desta coautora apenas faz uso e tenta tirar bom proveito dessa possibilidade, já que há 

quem afirme que a tecnologia disponível no mundo contemporâneo “trabalhe a serviço do 

homem”, apesar de esta não ser “asséptica”18. Acredita-se estar havendo o “fortalecimento” 

dos sujeitos que compõem o âmbito escolar no tocante à produção de “cultura e 

conhecimento”, donde se tira a ideia que há mais interação entre aluno-professor-recursos 

em tempos recentes. Tentamos incentivar essa atitude e no quarto ano de trabalho, em 

2013, a mesma prática foi mantida, rendendo frutos semelhantes aos do ano anterior. Tais 

resultados foram fundamentais para que as aulas tornassem-se, como de fato o foram, 

extremamente proveitosas tanto para a docente quanto para os discentes. 

Apesar dos dois anos de êxito alcançado por esta coautora na gestão de suas 

turmas de pré-vestibulandos, não é sempre que um professor é bem sucedido com a 

utilização destes aparatos tecnológicos: há o perigo presente de que tais recursos sejam 

considerados meras ilustrações e “distrações” para que o tempo corra rápido como uma 

cachoeira temática, jorrando conhecimentos sem um local especifico de chegada e, não 

obstante, de aprendizado. Os professores deveriam utilizar os recursos não de uma maneira 

ilustrativa, como um “brinquedo” que faz a aula ser “legal”. Novos recursos e novas 

abordagens são necessários para qualquer aula, mas com a devida cautela. Muitos dos 

profissionais, ou por não terem uma formação tão adequada ou por não perceberem tanto 

essa necessidade, ainda reproduzem essa noção. Ao manterem isso, nada mais fazem que 

contribuir para esse “círculo vicioso” de desestímulo para com a aula de História. 

 Quanto a esse desestímulo, não só os professores são responsáveis por tal 

conjuntura. Vários fatores fazem com que o aluno perca a atenção à aula, como a falta de 

interesse pessoal, a displicência, as conversas paralelas, as brincadeiras feitas por alguns 

colegas de turma, o preconceito para com o uso da tecnologia, entre muitos outros. A 

desatenção dos discentes, seja por sua “imaturidade”, seja pela suposta “chatice” da aula, 

prejudicam o desempenho escolar de ambos os agentes – alunos e professores – em 

melhorar a qualidade do ensino. O desinteresse, seguido pela falta de condições e 
                                                           
18 PRETTO, 2000, p. 175. 
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infraestrutura de muitas escolas públicas e particulares igualmente reforçam essa ideia e 

prejudicam em demasia a atuação profissional e escolar dos sujeitos. A inovação 

tecnológica deve ser bem vista e bem aproveitada, mas os obstáculos ainda são visíveis: 

cabe ao professor conseguir contorná-los com maestria. 

 

  

04. Considerações Finais  

  

 É interessante que os professores estejam atentos para as constantes mudanças 

pelas quais perpassa o processo de construção dos diversos saberes humanos (e isso tem 

sido enfatizado na disciplina de História do PVS), tendo em vista todas as contribuições que 

a renovação historiográfica está nos proporcionando. É, portanto, significativo (e 

preocupante) que ainda existam profissionais que não estejam aptos a aceitar tais 

mudanças ou que não queiram, ao menos, abrir espaço para uma discussão acerca dessas 

inovações que são propostas pelos estudiosos na área, já que estas permitem um diálogo 

entre as várias vertentes contidas na teoria da historicidade. É presente a ideia de que os 

professores, apesar de muitos não o fazerem, podem e devem relacionar as experiências 

cotidianas e demonstrar exemplos que correlacionem o passado com o presente, sem, no 

entanto, cometer anacronismos. Como o passado é uma projeção do que se entende pelo 

presente, como diria Michel de Certeau19, é importante que tais profissionais percebam que 

os alunos não são desprovidos de raciocínio e que podem identificar os conteúdos de 

acordo com o que já fora apresentado como conhecimento de vida. Para isso, o docente 

desempenha papel fundamental na sua própria relação para com o aluno, mesmo que 

enfrente dificuldades como os limites impostos pelo (pouco) tempo de aula, a quantidade 

enorme de assuntos a ser discutidos, a preocupação com os “macetes” para as prováveis 

temáticas abordadas numa prova que será decisiva para o futuro dos discentes. Todos 

estes fatores impedem que as aulas tornem-se “dinâmicas” e, com isso, mais “atrativas”. 

 Muitas e muitas são as relações que podem existir entre docentes e discentes. 

Infelizmente, não podemos abordar todas elas no espaço aqui concedido. Há relações que 

podem parecer irrelevantes, às vezes, mas que mereceriam alguma análise e algum 

respaldo. Tentamos apenas mencionar certos desafios que nos parecem mais presentes à 

rotina do professor. Tentamos mostrar como outras e novas maneiras de adquirir 

conhecimento são bastante plausíveis e aplaudidas pela chamada renovação historiográfica 

e possíveis de fornecer aos alunos a capacidade crítico-argumentativa, mesmo aos mais 

                                                           
19 CERTEAU, 1994. 
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carentes no que diz respeito à condição educacional e/ou financeira. Novos recursos podem 

ser utilizados para contagiar mais os olhos dos discentes e atraí-los para o doce gosto pela 

disciplina. Recursos como filmes, livros paradidáticos e de literatura, música, programas de 

televisão, peças de teatro, entre outros, devem ser apreciados para o ensino de História20. 

Temos noção do desinteresse de muitos alunos quanto ao estudo desta disciplina e 

qualquer recurso que seja utilizado para ajudar no acréscimo de conhecimento, não apenas 

aumentando a quantidade de informações (papel que, em muitos casos, já é exercido pelo 

livro didático), é algo interessante e promissor. 

 É válido, pois, entendermos que tais recursos, aliados à competência e esforço do 

docente, podem ser vistos pelos alunos com um sorriso nos lábios e um olhar vislumbrado: 

desde que a aula seja produtiva e dê resultados, os recursos são uma ferramenta das mais 

importantes para o contexto contemporâneo da vida áudio-visual que vivemos a partir do 

século XX, dos costumes atrelados às mídias diversas que parecem não mais querer nos 

deixar. Ainda assim, o professor precisa estar atento para que tal oportunidade de envolver 

e contagiar os alunos não se torne uma experiência constrangedora e até “banal” 

(justamente por seu potencial de aparente “diversão”), sem acrescentar “nada” à 

“consciência” analítica destes e não mudando também a maneira “diferente” de lecionar na 

busca de uma aula que se desprenda das suas tradicionais técnicas. Utilizar-se apenas de 

um quadro em salas fechadas que mais parecem prisões pode tencionar o professor a 

restringir a flexibilidade do ensino e a contribuir para o “imaginário” de aula de História 

“chata” e “sem graça” por não ter aquilo que mais deveria proporcionar: a leitura da vida. 
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