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RESUMO 

 

NUNES, G. L. P., A (Re)construção dos saberes históricos no Ensino Fundamental 

(séries finais): diálogos com professores iniciantes. 2019. 167f. Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Bahia (Estado), 2019.    

 

Esta pesquisa é uma reflexão sobre a prática docente e a mobilização de saberes na cultura 

escolar. Tem como objeto de estudo a compreensão de como professores de História, em 

início de carreira, relacionam os saberes aprendidos nas licenciaturas com os saberes 

constituintes da cultura escolar, através do processo de (re)construção. A análise teórica foi 

construída a partir das contribuições de Jörn Rüsen, Huberman, Selva Guimarães, Luis 

Fernando Cerri, Ana Maria Monteiro, Edinalva Padre Aguiar, Ernst Ingmar Bergman, Yves 

Chevarllard, Margarida Dias, entre outros. A metodologia de análise está pautada nos 

critérios da investigação qualitativa, com aporte de recursos quantitativos, associada à 

técnica de análise de conteúdo. A coleta de dados foi feita no ano 2018, por meio de um 

questionário, aplicado a 10 professores de História iniciantes, atuando nas redes pública e 

privada na cidade de Vitória da Conquista-Bahia. Os dados da pesquisa empírica 

demonstram que os professores sentem a distância entre a licenciatura e a escola, no que 

tange aos saberes produzidos e ao exercício da prática docente. Eles utilizam os saberes 

oriundos da academia como referência de elaboração das suas aulas, mas se sentem 

inseguros e despreparados para o exercício da profissão devido à pouca aproximação dos 

conteúdos da licenciatura para com a história ensinada e das escassas oportunidades de 

aproximação com o cotidiano da escola e suas peculiaridades. Diante dos resultados 

observados, podemos afirmar que, em suas formações, os professores precisam se comunicar 

de algum modo com a cultura escolar, por ser o seu espaço de atuação e porque é na escola 

que a implicações do encontro desses saberes, por meio do processo que chamamos de 

(re)construção, pode colaborar com a ideia de consciência histórica e sua importância para 

os estudos sobre o Ensino de História. 

 

Palavras-chave: mobilização de saberes; ensino de história, professor iniciante, cultura 

escolar, (re)construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

NUNES, G. L. P., The (re)construction of historical knowledge in Elementary School 

(endings series): dialogues with beginning teachers. 2019. 167f. Dissertation (Master's). 

Postgraduate Program in Education, State University of Southwest of Bahia, Bahia (State), 

2019. 

 

This research is a reflection on the teaching practice and the mobilization of knowledge in 

the school culture. The object of this study is the understanding of how early history teachers 

relate the knowledge learned in the undergraduate courses to the constituent knowledge of 

the school culture through the process of (re)construction. The theoretical analysis was based 

on the contributions of Jörn Rüsen, Huberman, Selva Guimarães, Luis Fernando Cerri, Ana 

Maria Monteiro, Edinalva Padre Aguiar, Ernst Ingmar Bergman, Yves Chevarllard, 

Margarida Dias, among others. The methodology of analysis is based on the criteria of 

qualitative research, with the contribution of quantitative resources, associated with the 

technique of content analysis. The data collection was done in 2018, through a questionnaire, 

applied to 10 beginning teachers of History, acting in the public and private networks in the 

city of Vitória da Conquista-Bahia. The empirical research data showed that teachers feel 

the distance between the degree and the school, in terms of the knowledge produced and the 

practice of teaching practice. They use the knowledge derived from the academy as a 

reference for the preparation of their classes, but they feel insecure and unprepared for the 

exercise of their profession due to the lack of approximation of the contents of the degree to 

the history taught and the few opportunities to approach the daily life of the school and its 

peculiarities. Given the observed results, we can say that in their formations, teachers need 

to communicate in some way with the school culture because it is their place of action and 

because it is in the school that the implications of the encounter of these knowledge, through 

the process that we call of (re)construction, can collaborate with the idea of historical 

consciousness and its importance for the studies on the Teaching of History. 

 

Keywords: mobilization of knowledge, history teaching, beginner teacher, school culture, 

(re)construction. 
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INTRODUÇÃO 

 

SOBRE VESTÍGIOS E INTERFACES: DE AUTODIDATA A PESQUISADORA DO 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A (re)construção dos saberes históricos no Ensino Fundamental (séries finais): 

diálogos com professores iniciantes é uma curiosidade movida por minha história com a 

História. Desde que fui apresentada a este campo do conhecimento por meu pai, nos 

primórdios de minha adolescência, encantei-me com a possibilidade de visitar o passado, 

para compreender o presente. Como ele sempre dizia, “se quiser ser sábio, tem que estudar 

História”. Eu levei a sério e, desde então, dediquei-me na busca deste saber. 

O caminho percorrido a partir deste encanto foi atropelado pelas dificuldades na 

formação que, misturadas às contingências do próprio viver, limitaram-se, inicialmente, a 

um curso de Magistério feito em nível médio, numa escola pública, concluído no ano de 

1984. A docência começou precocemente, aos dezessete anos e em condições precárias, 

apenas com o diploma de professora primária.  

Quem iniciou a atividade docente na primeira década de 1980 e foi formado como 

professor pelo magistério viveu um contexto no qual a exigência de formação em nível 

superior para ministrar aulas, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, era 

irrelevante. O que determinava a inserção nas escolas, como professor de alguma área, era 

a aptidão e a identificação com determinados componentes curriculares – ou então 

afinidade com a série – ou, ainda, um conhecimento que poderia ser comprovado mediante 

breve análise do histórico escolar daqueles que se habilitaram a uma vaga de docente.  

Muitos profissionais da educação conseguiram o primeiro emprego deste modo e, 

sem a menor experiência, formação específica ou estágio supervisionado na área de 

atuação, mergulharam no universo escolar para sobreviver, acabando por configurar uma 

prática pedagógica construída à revelia de um saber científico, que estava, à época, sendo 

formalizado nas universidades.  

Esse contexto acadêmico é apresentado por Fonseca e Mesquita (2006, p. 335), ao 

informarem que 

 

Os anos 1980, conforme nos indica a literatura da área, foram marcados 

pela reestruturação dos Cursos Superiores de Estudos Sociais e, também, 

de História. As reformas curriculares que ocorreram nos anos 1980 fizeram 
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parte do contexto das transformações socioeconômicas e políticas, que 

desencadearam uma série de críticas às questões educacionais. Essas 

mudanças foram acompanhadas, inclusive, de reflexões em torno das 

produções historiográficas, das questões teórico-metodológicas e de uma 

consequente releitura das fontes e dos currículos.  

 

 

Vale lembrar que os educadores da década de oitenta foram os estudantes da década 

de setenta, conduzidos pelo modelo de ensino previsto pela Lei 5.692/71, que refletiu os 

princípios da ditadura instalada no país em março de 1964. Como bem nos informou Fonseca 

(2011), após o golpe de 1964, o ensino de História aprofundou a concepção tradicional que, 

combinada com as medidas restritivas à formação e atuação docente, passou a servir ao 

controle ideológico, de modo a tentar eliminar qualquer possibilidade de resistência ao 

regime autoritário. 

Foi nestes dois contextos que estudei e comecei a lecionar, atuando como 

profissional “leiga” na área de Humanas1. Dos trinta e dois anos de docência, completados 

em 2017, foram dezenove de uma prática “autodidata”, pautada nos propósitos pessoais e 

coletivos, nos conflitos de interesses, no simbólico pouco refletido, que dava significado e 

substância aos fazeres em sala de aula. Que repertório eu trazia para ser professora de 

História além da “fome por saber” plantada por meu pai? Quanto eu podia ter neste exercício 

docente, tendo sido estudante do ginásio2, visto a História pelo espectro dos Estudos Sociais 

e sendo formada em Magistério?  

Uma vez que não tive acesso a um ensino que, no mínimo, reproduzisse os saberes 

da historiografia e nem uma formação em nível superior para o exercício do magistério em 

uma área específica – no caso em questão, das humanidades –, era constante o 

questionamento sobre o meu papel de professora de História. Não era legítima a minha 

prática? Pensei várias vezes e segui, “inventando” propostas forjadas pelas inúmeras leituras 

que fazia sobre a área, mas, sobretudo, operando na intuição.  

Entrar no curso de Pedagogia incorporou saberes científicos a esse fazer 

pedagógico, mas as lacunas permaneceram e continuaram existindo, mesmo depois de ter 

feito complementação pedagógica em História e, finalmente, acessar os conhecimentos 

específicos desta ciência. A interface de uma formação em Pedagogia e História fez uma 

                                                           
1 As disciplinas que compõem a área de Humanas, segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2015), são História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 
2 O curso ginasial, com quatro anos de duração, compunha o antigo Primário, que prevaleceu no Brasil até 

1996 e equivale ao que conhecemos hoje por Ensino Fundamental II. 
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convocação para a busca de um melhor entendimento sobre o que chamamos de “estética do 

método”3 e também sobre as diferenças existentes entre “saber sábio” e “saber a ensinar”4 e, 

por fim (sem ser conclusiva), sobre a (re)construção dos saberes. 

Reúno hoje os vestígios desta formação precária com as revelações dos encontros 

que tive ao longo do percurso profissional, na condição de professora, articuladora de área, 

consultora pedagógica e coordenadora de Ensino Fundamental e Médio de escolas da rede 

pública e privada, para investigar o modo como os professores iniciantes no ensino de 

História lidam com os saberes acadêmicos e suas relações com os saberes escolares. 

Considerando que “[...] um saber plural (é) formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos 

currículos e da experiência”, como afirmou Tardif (2008, p. 36), entendemos que esta 

pesquisa transcende as razões pessoais e se torna a busca pelo entendimento dessa mistura 

de saberes descrita pelo autor, movida pela descoberta dos possíveis caminhos percorridos 

por professores iniciantes na elaboração de um conhecimento escolar, mas também em 

função de colaborar com os debates sobre ensino de História em um contexto no qual se 

constata a pouca recorrência de pesquisas aqui no Brasil. 

 

Muito pouco tem sido feito quando se trata de refletir sobre a circulação e 

as apropriações do conhecimento histórico nas escolas primárias e 

secundárias, atentando-se para as práticas cotidianas relativas ao ensino de 

História, inclusive suas manifestações fora do espaço escolar propriamente 

dito e suas implicações numa dimensão de longa duração (FONSECA, 

2011, p. 27). 
 

Reconhecemos que o cenário de pesquisa tem mudado, mas a nossa busca em 

diferentes bancos de dados revela um número reduzido de estudos sobre o modo como o 

conhecimento é constituído, especialmente no início da carreira docente, considerando os 

referenciais de ensino ofertados pela academia. A descrição desta busca é conteúdo 

integrante do primeiro capítulo e reafirma a necessidade de se investigar os caminhos de 

                                                           
3 Entendemos por “estética do método” o estudo dos fundamentos que estruturam o processo organizado de 

uma aula. Esta categoria conceitual foi desenvolvida a partir de um convite para discutir com professores da 

rede Municipal de Poções-Ba, no ano de 2012, os melhores caminhos para uma boa aula de História. Na 

oportunidade, utilizamos este termo a fim de melhor traduzir nosso entendimento sintético a respeito dos 

cuidados que o professor deve ter ao planejar suas sequências didáticas. 
4 Entendemos que, enquanto o saber sábio é o conhecimento científico e está relacionado ao plano da produção 

de uma área disciplinar, o saber a ensinar está mais próximo ao fenômeno da cognição, caminha para os 

contextos pedagógicos e finaliza com o conhecimento da prática pedagógica, ou seja, o saber ensinado. 
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elaboração desse profissional, cuja ação é constituída em um contexto de trabalho que exige 

decisões complexas, urgentes e diversificadas. 

O professor delibera sobre as ações que ocorrem na sala de aula e compõe uma rede 

de relações que tece o cotidiano escolar e alimenta sua cultura organizacional. Suas decisões 

se apoiam nas concepções e experiências que orientam a prática, no seu comprometimento 

com a sua função social e na compreensão que tem das relações entre escola e sociedade, no 

conhecimento que detém sobre as condições de vida do seu aluno, e nos juízos que formula 

para definir suas ações de modo organizado. É mister estudar sobre sua ação pedagógica e 

os conhecimentos disciplinares, no caso específico, da História. 

Soma-se às motivações já mencionadas o atual cenário de educação no Brasil, cujos 

novos documentos de ensino, implementados pela Lei 13.415/20175, parecem retroceder em 

caminhos e abordagens hoje consideradas ultrapassadas por especialistas das mais diferentes 

áreas do conhecimento. Apontadas como autoritárias e retrógradas por, entre outros motivos, 

não terem sido fruto de uma pauta coletiva com ampla participação nas escolhas, as reformas 

seguem desconsiderando as construções teóricas, fruto de pesquisas e longos debates 

mantidos pelos diversos setores da educação nacional, e atingem, sobremaneira, a área das 

Humanidades com redução drástica de carga horária e comprometimento de conteúdos. 

Assim, a relevância social e acadêmica de uma pesquisa que investiga a 

mobilização de saberes docentes de um professor iniciante no ensino de História e que busca 

compreender o seu modus operandi para associar o conhecimento aprendido com o 

conhecimento ensinado, leva-nos a perguntar: Como, no exercício docente no Ensino 

Fundamental, séries finais6, os professores iniciantes (re)constroem os saberes históricos 

aprendidos nas licenciaturas em História?. Interessa compreender como esses professores 

                                                           
5 As reformas no Ensino Fundamental e Médio propostas recentemente pelo MEC às escolas públicas e 

privadas no Brasil reacendem o debate sobre a importância de ter uma Base Curricular Nacional e, também, da 

necessidade de uma formação continuada para professores que, surpreendidos pelas alterações propostas nessas 

reformas, encontram dificuldades para fundamentar e executar o novo modelo implementado. 

O atual cenário de educação no Brasil aponta para novos documentos de ensino apesentados à sociedade pela 

Medida Provisória de número 746, posteriormente transformada na Lei 13.415/2017, que atinge sobremaneira 

as diferentes áreas do conhecimento, com redução de carga horária e a promessa de que não haverá redução de 

conteúdos.  
6 A Lei Federal nº. 11.114/05, de 16 de maio de 2005, tornou obrigatório o início do Ensino Fundamental aos 

6 anos de idade, e a Lei Federal nº. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, ampliou a duração do Ensino 

Fundamental para nove anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Para se adequar a elas, 

essa etapa da educação básica passou a ter as seguintes divisões: Ensino Fundamental I, que contempla os anos 

iniciais (1º ao 5º Ano), e Ensino Fundamental II, que abarca os anos finais (6º ao 9º Ano). 
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de História, em início de carreira, relacionam os saberes aprendidos nas licenciaturas com 

os saberes constituintes da cultura escolar.  

Neste cenário de produção acadêmica, o objetivo mais amplo desta pesquisa é 

analisar o processo de (re)construção dos saberes históricos no Ensino Fundamental (séries 

finais), na perspectiva dos professores iniciantes, buscando em caráter mais específico:  1) 

Identificar o impacto da formação inicial na elaboração dos saberes históricos escolares; 2) 

Compreender a utilização da História acadêmica na História Escolar; 3) Discutir a relação 

entre a didática da História como caminho e a (re)construção dos saberes históricos por 

professores iniciantes dentro da cultura escolar. 

Motivos no âmbito do pessoal e do profissional aparecem como justificativas para 

a escolha deste tema de pesquisa, levando-se em conta que a ciência é feita de escolhas e de 

negações, e está, desse modo, ligada ao particular de quem a manuseia. Fazer uma pesquisa, 

então, tem muito de pessoal e de custoso. Goodson (1998, p. 45) corrobora esta visão quando 

afirma que “o trabalho acadêmico não é um processo de pesquisa desapaixonado, mas, antes, 

uma empresa social e politicamente fundamentada”.  

A busca do rigor para entender os fenômenos do mundo aparenta ser, quando 

pensada com mais cuidado, uma das maiores demandas existenciais do humanizar-se. A 

necessidade de entender está sempre enlaçada às demandas sociais, existenciais, políticas e 

afetivas da humanidade; tanto nos terrenos locais quanto no âmbito global; no campo da 

coletividade quanto da individualidade. Por fim, como clareia Chizzotti (2008, p. 28), “toda 

pesquisa explicita uma concepção e o pesquisador assume, manifesta ou latente, ingênua ou 

justificadamente, uma concepção da sociedade”. 

Com estas premissas, optamos pelo caminho da pesquisa qualitativa sócio-

histórica. Segundo essa abordagem qualitativa, um fenômeno pode ser melhor compreendido 

no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado de maneira integrada. 

Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando averiguar o fenômeno em estudo a partir do 

entendimento de pessoas nele envolvidas, considerando os diferentes pontos de vista 

analisados e coletados. 

A escolha da perspectiva sócio-histórica ocorreu em função de sua filiação 

dialética, cujos expoentes buscaram superar concepções empiristas e idealistas para 

encontrar um método de estudar o homem como sujeitos históricos, concretos, marcados por 

uma cultura e criadores de ideias e consciências. Interessa compreender, neste estudo sobre 
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a (re)construção de saberes, como ocorre apropriação da realidade social enquanto 

professores iniciantes são produzidos, ao tempo em que também a produzem esta realidade.  

Consideraremos para tanto, o pensamento de Vygostky (1991), sobre o 

conhecimento ser produto das relações entre as pessoas e a indicação de que devemos olhar 

os problemas humanos em suas relações com a cultura, e as ideias de Bakhtin (1992), para 

quem devemos trabalhar com a interpretação das estruturas simbólicas, que são outra forma 

de conhecimento com leis e critérios de exatidão.  

O locus da pesquisa foram as Escolas das redes pública e privada de Vitória da 

Conquista – cidade situada na região sudoeste da Bahia – que tivessem em seu corpo docente 

professores licenciados em História, com até três anos de efetivo exercício da docência. A 

delimitação deste público parte da necessidade de entender o modo como ocorre a 

mobilização dos saberes docentes entre os recém-saídos das universidades, na fase que 

Huberman (2000) classifica como “sobrevivência” e “descoberta”. Pretendemos entender o 

impacto da formação nesta (re)construção, daí porque se justifica também a escolha de 

professores próximos em tempo da formação que receberam nas licenciaturas e que atuam 

na sala de aula. 

Como principais procedimentos de pesquisa, pontuamos a revisão bibliográfica; 

mapeamento de professores iniciantes no ensino de História do Ensino Fundamental, que 

tenham entre 1 a 3 anos de docência e estejam em exercício; aplicação de questionário 

semiestruturado a professores que atuem no Ensino Fundamental, séries finais, das redes 

Pública e Privada de Vitória da Conquista e a análise da grade curricular do curso de 

Licenciatura em História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia7. 

O uso da modalidade questionário semiestruturado se justifica baseado em Gil 

(1999, p. 128), “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Assim, essa técnica possibilitará que sejam captados diferentes conteúdos de caráter teórico, 

didático e epistemológico, relacionando as respostas obtidas com as bases de construção 

deste estudo. Pensar a construção desse profissional e o modo como mobiliza seus saberes 

                                                           
7 Escolhemos a UESB por ser um polo de formação na região sudoeste da Bahia, onde ocorre esta pesquisa, 

além de ofertar o curso de Licenciatura em História há mais de trinta anos, contando atualmente com turmas 

nos turnos vespertino e noturno. 
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passa pelo entendimento de que, ao agir, o professor recorre a critérios que denotam sua 

capacidade reflexiva e manifestam sua racionalidade prática.  

Assim, entendo que “toda ação [...] é a manifestação de um saber ou de uma 

convicção” (BOUFLEUER, 1997, p. 23), o que nos convida a percorrer no trajeto de 

compreensão deste “ser professor” a gênese de sua formação e configuração como mestre; 

o encontro deste com a cultura escolar e o modo como ele mobiliza seus saberes na escola. 

Com foco em analisar o modo como ocorre essa (re)construção de saberes, a 

dissertação que aqui se apresenta vem organizada da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

A fundação de uma prática educativa, tratamos da metodologia, instrumentos de coleta de 

dados, sujeitos e campo empírico da pesquisa; Apresentamos o estado da arte, fazendo as 

relações deste com o tema pesquisado e discutimos o impacto da formação inicial na 

elaboração dos saberes históricos escolares, tendo como principais referências o pensamento 

sobre formação inicial de professores de História presente na obra de Fonseca e Mesquita 

(2006) e os estudos feitos por Monteiro (2001) em sua análise sobre as categorias “saber 

docente” e “cultura escolar”.  

O segundo capítulo, Escola para que te quero!?, contém uma análise da cultura 

escolar, sua constituição histórica, tramas envolvidas e propósitos constituídos à luz de uma 

legislação educacional e de uma configuração institucional tecida na complexidade de se 

compreender a sua função social. Utilizamos para esse fim as reflexões produzidas por 

Barroso (1996), em sua obra O estudo da escola. Tratamos também da disciplina acadêmica 

e da disciplina escolar, sob o prisma de Chervel (1990) e o ciclo de vida profissional debatido 

por Huberman (2000), a fim de melhor compreender este rico universo de possibilidades e 

limites em que se desenvolve a cultura que está sob nossa investigação.   

No terceiro capítulo, Caminhos da (re)construção dos saberes históricos dentro da 

cultura escolar, discutimos a epistemologia da prática através das noções sobre transposição 

didática em Chevallard (1991), e a Didática da História em Bergman (1990). Veremos a 

mobilização dos saberes da história em situação escolar, segundo o estudo desenvolvido por 

Lautier (2011), e os saberes do professor iniciante demonstrados por Guarnieri (2005). Neste 

capítulo, defendemos o uso do termo (re)construção dos saberes inspirados por Lopes 

(1997) e Demo (2004) com a pretensão de entender como ocorrem os caminhos dos saberes 

históricos na prática dos professores iniciantes.   

Nas Considerações finais, foram apresentadas a síntese sobre as reflexões da 

investigação, retomando o problema de pesquisa a fim de verificar se este foi respondido, 
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bem como identificar se os objetivos foram alcançados. Apontaremos as contribuições e os 

limites da pesquisa, como também as novas possibilidades de abordagem que possam vir a 

ocorrer. 
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1 A FUNDAÇÃO DE UMA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 

(...) mesmo desencantados, mesmo 

desenganados, não podemos nos subtrair à 

continuidade das gerações a que estamos 

determinados a transmitir alguma coisa que 

valha para os que nos seguem, não porque 

achemos que o mundo se tornará especialmente, 

por isso, mais feliz, mais justo ou mais sábio, 

mas muito simplesmente porque o mundo 

continua.  

(Forquin, 1993, p. 172). 

 

Neste capítulo, tratamos da metodologia, escolha dos sujeitos, instrumentos de 

coleta de dados e campo empírico da pesquisa. Apresentamos o estado da arte, fazendo as 

relações deste com o tema pesquisado e discutiremos o impacto da formação inicial na 

elaboração dos saberes históricos escolares, tendo como principais referências o pensamento 

sobre formação inicial de professores de História, presente na obra de Fonseca e Mesquita 

(2006) e os estudos feitos por Ana Maria Monteiro (2001), sobre as categorias “saber 

docente” e “conhecimento escolar”.  

 

1.1 OS CAMINHOS DA PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente pensei sobre caminhos. Como encontrar as respostas que me 

angustiaram durante a maior parte de minha trajetória educacional – considerando que 

pretendo tratar de um objeto do qual sou parte integrante –, afetada em níveis altos de 

aproximação com a minha própria história de vida pessoal e profissional e, ainda assim, 

produzir ciência? Pensei sobre os professores que conheci ao longo desta trajetória, no que 

me contaram sobre as suas inquietações, formações e desinformações. Seria possível eles 

estarem presentes agora que me tornei pesquisadora? Lembrei-me de primeiras aulas que 

ministrei e de como o cenário era de incertezas, da falta que sentia de um saber mais 

consubstanciado que me trouxesse maiores garantias de acerto na efetivação de minha 

prática. Na retrospectiva desses momentos, perguntei-me: como farei ciência?.  

Foi com estes elementos de memória e de inquietações que comecei a decidir sobre 

uma metodologia, aqui entendida como o conhecimento crítico dos caminhos do processo 

científico, indagando e questionando acerca de seus limites e suas possibilidades, como 
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afirma Demo (1989). O modo como a experiência em sala de aula me fez aprender sobre a 

História compõe este universo de escolha, porque deixou em mim um traço de olhar os 

fenômenos sob o prisma do estudante. O “olhar de aluno”, como costumo chamar, foi a 

perspectiva que tive e utilizei, diversas vezes, para entender fatos na solidão de minhas 

buscas, nas lutas contra os gabaritos que eu julgava errados, nas tentativas de compreender 

a complexidade das conjunturas e fazê-las significativas no presente, para jovens que, em 

sua maioria, estavam mais preocupados com a aprovação nos vestibulares do que com os 

desdobramentos da História e suas possíveis relações com o futuro. 

Esse “olhar” não seria suficiente para transformar a experiência vivida – lendo e 

relendo os livros indicados para o ensino de História na educação básica e fazendo todos os 

exercícios disponíveis nos módulos e outros materiais preparatórios, para ensinar a História 

escolar, sem ter visto a História acadêmica – em conhecimento objetivo e escolar.  A 

consciência deste limite leva à constatação de que eu não poderia tratar de um problema 

desta natureza sem utilizar um instrumento a serviço da pesquisa que implicasse numa 

discussão teórica a respeito.  

 

1.1.1 Aspectos gerais sobre a natureza qualitativa da pesquisa e a escolha dos sujeitos 

 

Sabendo que as realidades sociais se manifestam de formas mais qualitativas do que 

quantitativas, o que dificulta o processo de manipulação destas, buscamos um paradigma 

interpretativo que acredita em realidades múltiplas, socialmente construídas, que geram 

diferentes significados para diferentes indivíduos, e cuja interpretação depende do olhar do 

investigador. Não se trata, portanto, de uma escolha sobre técnica de pesquisa, mas sobre uma 

maneira de se fazer ciência que considere a percepção dos sujeitos envolvidos e permita uma 

maior aproximação com a realidade a ser captada, não como a vemos inicialmente, mas como 

pode ser revelada no trato com as fontes de investigação. 

A metodologia, aqui considerada um instrumento a serviço da pesquisa, é entendida 

como uma questão técnica que implica numa discussão teórica, cujos processos pelos quais a 

realidade é investigada permitam a interpretação, inferência e explicação desta dita realidade. 

No dizer de Demo (1985): 

 

Metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer 

ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A 

finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e praticamente. Para 
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atingirmos tal finalidade, colocam-se vários caminhos. Disto trata a 

metodologia. 

 

Pensando para além do aspecto técnico da metodologia e no movimento de 

investigar a mobilização de saberes docentes para o Ensino de História nas séries finais do 

Ensino Fundamental II e compreender como se dá a (re)construção dos saberes apreendidos 

na licenciatura, optamos pelo caminho da pesquisa qualitativa de caráter sócio-histórico, por 

entender que este modelo se preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, recusando o modelo positivista aplicado ao estudo da vida 

social. 

A ideia é entender o modo como professores iniciantes mobilizam os 

conhecimentos de História em contato com a cultura escolar. Como este movimento, que a 

princípio chamamos de (re)construção de saberes, ocorre ainda nos primeiros anos de 

formação profissional, que envolvem, ao nosso ver a passagem pela graduação e o efetivo 

exercício da docência. Então, buscamos nas explicações de Godoy (1995) – que enumera 

um conjunto de características essenciais desse tipo de pesquisa – oportunidades de obter 

uma melhor aproximação do objeto, utilizando, para isso, a fonte direta de dados, o caráter 

descritivo, o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida. Pretendemos, desse modo, 

atribuir importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos e aos significados transmitidos por eles.  

Partiremos dos relatos de experiência destes professores iniciantes para obtermos 

alguma generalização a respeito do objeto em estudo. A escolha pela indução ocorre ao 

entendermos que os casos particulares podem levar a conclusões mais abrangentes e a uma 

clara ampliação do conhecimento, desde que seja feita uma observação sistemática dos fatos 

que compõem a problemática em questão nesta pesquisa – que são os caminhos de formação 

docente, as ligações existentes ou não entre saber sábio e saber escolar, os caminhos de 

elaboração dos saberes feitos pelos professores iniciantes dentro das escolas e se se trata de 

uma (re)construção – e uma descrição densa do fenômeno que permita ao leitor imaginar o 

estudo em outro contexto. 

Acrescenta-se aos motivos da escolha por este caminho metodológico o fato de ele 

compreender um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados, considerando a 

subjetividade e as particularidades do sujeito, traduzindo e expressando o sentido dos 
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fenômenos do mundo social, tratando-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, 

entre teoria e dados, entre contexto e ação.  

A pesquisa qualitativa procura encontrar o sentido dos fenômenos, assim como 

interpretar os significados que os sujeitos lhes dão. Pode-se dizer que ela tende para o estudo 

de questões delimitadas, locais, apreendendo os sujeitos no ambiente natural em que vivem, 

nas suas interações interpessoais e sociais, nas quais tecem os significados e constroem a 

realidade. Assim, a abordagem permite análises contextualizadas dos fenômenos da 

realidade social, do conhecimento e do ser humano em sua totalidade. 

Estudar o homem como uma unidade de corpo e mente, participante do processo 

histórico, pede uma compreensão do seu conjunto e dos diferentes modos que utiliza para 

construir suas configurações sociais. “Não é possível compreender o homem, sua vida, seu 

trabalho, suas lutas, senão por meio de textos signos criados ou por criar”, afirma Bakhtin 

(1992). Assim, a ação humana precisa ser compreendida como ato que não pode ser 

entendido fora de suas expressões criadas e recriadas, perguntando a nós mesmos, a partir 

de nossas observações e experimentações. Nas ciências humanas, faz-se necessário entrar 

por esta seara de sentidos para trabalhar com a interpretação das estruturas simbólicas que 

são cognoscitivas: 

 

[...] qualquer objeto do conhecimento (inclusive o homem) pode ser 

percebido e compreendido como coisa. Porém um sujeito como tal não 

pode ser percebido nem estudado como coisa, uma vez que sendo sujeito 

não pode, se continua sendo-o, permanecer sem voz; portanto seu 

conhecimento só pode ter caráter dialógico. (BAKHTIN, 1985, p. 383, 

apud FREITAS, 2004) 
     

Em se tratando desta pesquisa, buscaremos entender como estes professores 

iniciantes reconfiguram seus saberes na prática docente da rede Pública e Privada de Vitória 

da Conquista, com os quais estabeleceremos uma relação dialógica, sem fixar nos limites da 

mera descrição, ou sem perder a riqueza dessa descrição, mas avançando na explicação do 

fenômeno de (re)construção dos saberes históricos. “A própria consciência só pode surgir e 

se afirmar como realidade mediante a encarnação material dos signos”, assim, Bakhtin 

(1988, p. 33), criticando o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista, estabelece um 

vínculo indispensável entre signo e significado, sujeitos envolvidos e contexto. 

 Vygotsky (1991) e Bakhtin (1988) tratam de uma inter-relação entre pessoas e 

entendem a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos de 
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investigação, correlacionada ao contexto do qual fazem parte para, dessa forma, entender o 

fenômeno em toda a sua complexidade e todo o seu acontecer histórico. Para Bakhtin (1988), 

em ciências humanas não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada porque 

estas estudam o homem em sua especificidade humana, isto é, em processo de contínua 

expressão e criação. Percebe-se daí que o pesquisador vai ao encontro da situação no seu 

acontecer, a partir da interação entre essas duas linhas de desenvolvimento: a natural e a 

cultural. 

Estudos com foco no humano não podem ser encaminhados fora da relação com o 

social, nem de forma estática. Um método reflete sempre o olhar, é assim que Vygotsky 

(1991) orienta a estudar os fenômenos, no seu processo de mudança, descrevendo-os e 

procurando as suas possíveis relações. No caso da compreensão de como se dá a 

(re)construção dos saberes históricos sob a perspectiva de professores iniciantes, focaremos 

nas relações entre o objeto saber docente, com a cultura escolar, a história pessoal, a 

universidade, os currículos, documentos de ensino, processos formativos, entre outros que 

possam levar à gênese da questão. 

Quem nos contaria sobre o que viu, aprendeu, transformou e/ou reproduziu? Quais 

seriam as vozes que ecoariam das escolas para nos ajudar a compreender o fenômeno que 

acreditamos ser uma (re)construção? Decidimos que seriam professores de História do 

Ensino Fundamental. A primeira delimitação ocorreu ao identificarmos que professores de 

Ensino Fundamental não poderiam compor uma única categoria, considerando que a 

educação básica no Brasil se divide em Fundamental I e II8. Uma breve análise das 

configurações de cada segmento levou à decisão por entrevistar professores do Ensino 

Fundamental, séries finais, em que a disciplina História, campo do conhecimento do nosso 

interesse de pesquisa, possui carga horária exclusiva e exige um profissional licenciado para 

atuar. Isso não acontece no Ensino Fundamental, séries iniciais, em que pedagogos e 

professores formados em magistério atuam. 

A segunda delimitação, de quem seriam os sujeitos desta pesquisa, ocorreu em 

relação ao tempo de atuação dos professores de história a serem entrevistados, aqui vistos 

como sujeitos que são históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura, como 

                                                           
8 No Brasil, a organização dos níveis escolares está definida no Cap. I, Art. 21 da LDB 9.394/96, com a seguinte 

composição: educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e Educação Superior. Por 

meio da Lei Nº 11.274/2006, o tempo de duração do Ensino Fundamental foi ampliado, passando de 8 para 9 

anos. Em função disso, atualmente esse nível de ensino encontra-se dividido em anos iniciais (1º ao 5º ano) e 

anos finais (6º ao 9º ano). 
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criadores de ideias e de consciências. Estes produzem e reproduzem realidade social e são, 

ao mesmo tempo, produzidos e reproduzidos por ela. Pensamos então nos professores 

iniciantes, pelo desejo de perceber o movimento de (re)construção dos saberes históricos, 

em seus primeiros encontros com a cultura escolar. Pela aproximação que estes professores 

estão das suas recentes formações e pela ainda incipiente convivência com a cultura escolar, 

em fase de adaptação. Supomos que conseguiremos compreender a gênese da reelaboração 

dos saberes, as escolhas feitas para este fim e os fatores determinantes neste processo. 

Huberman (2000) classifica a fase que vai de um a três anos de carreira como 

sobrevivência, descoberta e exploração. A sobrevivência se dá entremeio ao choque com o 

real (confronto inicial com a complexidade profissional), envolvendo as preocupações 

consigo mesmo, os desencontros entre os ideais e as realidades e o enfrentamento de outras 

dificuldades inerentes ao contexto escolar. Já a descoberta traduz o entusiasmo do início de 

carreira, experimentações e a exaltação pela responsabilidade assumida, por constituir parte 

de um corpo profissional. Soma-se a estes aspectos a exploração9, que pode ser fácil ou 

problemática, sendo limitada, portanto, por questões de ordem institucional. 

Entendemos que extrair deste contexto inicial os movimentos de elaboração dos 

saberes ajuda na percepção de como se dá a relação destes sujeitos com os conteúdos vistos 

nas licenciaturas e o tratamento recebido para que sejam ensinados no nível do Fundamental, 

séries inicias. Para Vygotsky (1991), a relação do sujeito com o mundo é mediada por 

instrumentos, que orientam a ação humana externamente, e por signos, que a orientam 

internamente. A centralidade atribuída à linguagem como mediadora da constituição social 

da consciência humana é um ponto em comum entre os postulados teóricos de Vygotsky 

(1991) e Bakhtin (1988). Para ambos, o sujeito se constitui imerso no social.  

Ao analisar o conceito de mediação em Vygotsky (1991), percebemos que agimos 

por meio de uma leitura da realidade que fornece ao nosso comportamento uma resposta. O 

mundo é um ambiente visto com significado, e a trajetória do comportamento do sujeito é 

determinada pela significação que este sujeito tem do mundo. O sujeito age, e a sua ação é 

descrita através de palavras que dão significado à ação. Portanto, a ação humana se estrutura 

tendo como referência uma interpretação que o sujeito faz do contexto social mais amplo em 

que essa ação se desenvolve.  

                                                           
9 O autor usa o termo “exploração”, referindo-se às oportunidades de investigar, examinar, conhecer mais que 

as suas próprias turmas ou outras escolas além da que atua. 
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Nesta pesquisa, isso se relaciona com o fato de que, quando se for analisar os relatos 

fornecidos pelos professores iniciantes, do Ensino Fundamental, considerar-se-ão quais 

saberes mobilizados pelos professores nas atividades de docência serão constituídos durante 

toda a vida, em diferentes momentos da história pessoal e profissional desses sujeitos, 

atravessados pelos processos de formação.  

Quando atuam em seus contextos de trabalho, as ações dos professores e aquilo que 

as determinam decorrem de experiências vividas no plano intersubjetivo e que são 

internalizadas pelo sujeito. Considerando que, para Vygotsky (1991), internalização implica 

reconstrução interior e possibilita a constituição dos processos psicológicos superiores, que 

pressupõe mediação simbólica, “a internalização de formas culturais de comportamento 

envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base a operação com signos” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 65). Esse processo de reconstrução envolve sempre uma atividade 

interpessoal: o outro é um parceiro constante do eu em seu processo de desenvolvimento e 

em suas diferentes formas de apropriação do mundo.  

Por essa razão, no processo de construção metodológica desta pesquisa, buscaremos 

considerar alguns princípios que permitam coerência entre o objeto de pesquisa e a forma de 

abordá-lo, de modo que a metodologia: a) possibilite a abordagem dos saberes docentes 

como um processo que ocorre no plano social e histórico, nas interações que o professor 

estabelece com os estudantes, com os objetos do conhecimento, com colegas, e que são 

internalizadas pelo sujeito; b) privilegie a compreensão dos fenômenos de reconstrução dos 

saberes e de suas relações com a cultura escolar; c) permita a interpretação das questões 

relativas à prática dos professores e à sua formação a partir da ótica dos sujeitos envolvidos, 

favorecendo a apreensão dos sentidos que estão sendo produzidos para esses fenômenos. 

 

1.1.2 A constituição do espaço/tempo e dos procedimentos da pesquisa 

 

A escolha por pesquisar a prática dos professores iniciantes decorre do interesse em 

dialogar com esses sujeitos, na tentativa de perceber seus primeiros movimentos de 

mobilização dos saberes sábios para torná-los saberes ensináveis, num contexto em que a 

ligação com o universo acadêmico de formação profissional seja recente e possamos 

verificar também o papel desta formação na elaboração da história escolar. 

Compondo as pesquisas que tratam dos processos educativos e analisam as relações 

entre escola, professor, aluno e sociedade, com o intuito de conhecer profundamente os 
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diferentes problemas que sua interação desperta, interessa ao nosso propósito adotar a 

seguinte abordagem procedimental: revisão bibliográfica; mapeamento de professores 

iniciantes no ensino de História do Ensino Fundamental II, com tempo máximo de três anos 

na docência; aplicação de questionário a estes professores que atuam nas redes pública e 

privada de Vitória da Conquista, análise da grade curricular do curso de Licenciatura em 

História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia10 e do currículo previsto para o 

Ensino de História da Educação Básica no estado da Bahia. 

Entre as diversas técnicas de coletas de dados, escolhemos a aplicação de 

questionários semiestruturados, que podem ser definidos, segundo Gil (1999, p. 128),  

 

como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo 

o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc. 

 

Assim, essa técnica serviu para coletar os dados, que foram basilares na construção 

deste estudo, feito a partir dos seguintes blocos11: levantamento do perfil dos sujeitos; a 

licenciatura como contexto de formação, cultura escolar; e mobilização de saberes. 

O método escolhido para a análise dos dados será a Análise de Conteúdo (AC). 

Segundo Bardin (1977), a AC é um procedimento técnico que busca obter inferências 

objetivas sobre os dados de determinado texto. Este método tem três etapas que devem ser 

cumpridas em sequência: 1) Inicialmente, ocorre a organização do material a ser analisado, 

por meio da escolha dos textos a serem submetidos à pesquisa em função do seu objeto de 

estudo, pergunta-problema, hipóteses e objetivos traçados. Esses componentes serão 

fundamentais para estabelecer os indicadores na análise do material. A primeira etapa 

aborda, portanto, o delineamento amostral da AC, assim como, nesta, ocorre um preparo do 

material, pela elaboração das perguntas, da entrevista e organização da transcrição. Nesse 

processo, caso haja, as hipóteses podem ser refeitas; 2) Exploração do material organizado 

– nesta fase, ocorrem os procedimentos de codificação dos dados. Na perspectiva de Bardin 

(1977, p. 133),  

 

                                                           
10 Escolhemos a UESB por ser um polo de formação na região sudoeste da Bahia, onde ocorre esta pesquisa, 

além de ofertar o curso de Licenciatura em História há mais de trinta anos, contando atualmente com turmas 

nos turnos vespertino e noturno. 
11 Questionário apresentado na íntegra nos anexos, apêndice A. 



27 
 

a codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 

precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo 

ou da sua representação.  
 

3) Após a conclusão da etapa anterior, entende-se que existem indicadores que 

permitem a elaboração de categorias. No pensamento de Bardin (1977, p. 147), 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 

de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 

comuns desses elementos. 

  

Com efeito, a Análise de Conteúdo entende que existe um sentido a ser desvelado 

e evidenciado em um texto. Isso acontece pela descoberta dos seus conteúdos e estruturas de 

mensagens que representam uma realidade em si, tangível e comum, isto é, para todos. 

É importante ressaltar, contudo, que esse método não elabora nenhuma reflexão 

filosófica sobre o que é a realidade, pois a ele interessa elucidar os significados que as 

pessoas utilizam sobre realidade. 

Considera-se, finalmente, que o caminho de análise escolhido possibilita uma 

técnica que estabelece modos de captar as frequências das unidades de referência (UR) do 

texto, para ordená-las conforme o entendimento de quem as interpreta. 

 

1.2 O ESTADO DA ARTE: OUTRAS VOZES SOBRE O MESMO OBJETO 

 

Para dar prosseguimento à investigação, realizamos uma busca em diferentes bancos 

de dados, a fim de verificar a relevância ou a recorrência desta temática. Os descritores 

utilizados na pesquisa foram: reconstrução de saberes históricos, educação histórica, 

professores iniciantes, ensino de história, cultura escolar, saber sábio, saber aprendido e saber 

ensinado, em um levantamento que percorreu os grupos de trabalho da ANPED, a saber: GT 

02, História da Educação; GT 04, Didática; GT 08, Formação de Professores; GT 12, 

Currículo e GT 13, Educação Fundamental. A pesquisa se estendeu aos bancos da CAPES e 

CNPQ, bem como nos arquivos publicados no IBICT. 
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Nas primeiras aproximações como campo, buscamos identificar como a questão 

dos saberes tem sido apresentada e discutida. Mapeamos na busca de que modo as discussões 

sobre os saberes aparecem nos diferentes trabalhos a respeito dos múltiplos olhares, recortes 

e pressupostos teóricos.  

Assim, o levantamento permitiu identificar que a questão dos saberes aparece, 

mesmo que resvalado, em grande parte dos artigos encontrados em nossa busca, cerca de 

60% do total, a saber: 6 artigos discutiram saberes relacionados à formação de professores; 

32 o faziam tendo como foco central a análise de políticas do Ensino Fundamental; 18 

apresentaram questões diretamente ligadas à sala de aula, em que os saberes eram 

indiretamente abordados; outros 4 discutiram enfatizando questões de conteúdo no âmbito 

do ensino de História, e os demais abordaram a categoria saber docente, vinculadas ao 

conteúdo de outras disciplinas.  

Nos sites do CNPQ e CAPES, não foram localizados, em nossa investigação, 

trabalhos que tratassem da relação “saber sábio” e “saber escolar” no ensino de História para 

as classes de Ensino Fundamental, séries finais, tampouco que especificassem o olhar do 

professor recém-formado. 

Na busca no IBICT, localizamos uma dissertação cuja defesa ocorreu no ano de 2017, 

sob o título de O ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental, cuja autora, 

Sandra Regina Luvisetto do Nascimento, trata sobre o ensino de História e tem como objeto 

a análise da temática nos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola da rede estadual 

da cidade de São Paulo. Orientaram a sua pesquisa questões como a compreensão que as 

professoras têm do ensino de História na formação das crianças nos anos iniciais, as práticas 

metodológicas desenvolvidas por elas em sala de aula e se estas contribuem para a 

conscientização das crianças; e se os documentos e programas oficiais da rede pública e as 

Orientações Curriculares subsidiam uma formação libertadora nessa faixa etária. A autora 

usou como referencial teórico a concepção de educação libertadora de Paulo Freire. 

A partir dos descritores já indicados, encontramos em uma dissertação de mestrado 

defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (UESB) em 2016, por Marciglei 

Brito Moraes, orientada pela professora Dra. Maria Cristina Dantas Pina, cujo título foi A 

história local e a consciência histórica de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista-Ba. Em seu texto, a autora aponta para uma busca realizada no LAPEDUH, 

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, da UFPR, Universidade Federal do Paraná. 

Então, resolvemos fazer a busca também nestes arquivos e encontramos, dentre as 18 



29 
 

dissertações publicadas desde o ano de 2006, alguns trabalhos que, apesar de tratar uma 

temática parecida com a proposta por nós, não apresentou semelhanças no tratamento dos 

dados que respondessem às questões levantadas nesta pesquisa. O que vimos foi um interesse 

em compreender os significados da aprendizagem de História, percursos didáticos para seu 

ensino, relação teoria e práxis nas séries finais. 

Ao olhar para as produções localizadas, notamos uma inclinação para a discussão 

das políticas públicas destinadas ao Ensino Fundamental e também uma tendência de pensar 

em práticas pedagógicas para discutir ensino-aprendizagem, tendo como foco da 

problematização o livro didático e as metodologias para ensinar conceitos específicos das 

diferentes disciplinas,  o que reforça a importância da interlocução que aqui pretendemos, 

para redimensionar questões presentes neste campo de conhecimento a partir do quadro 

teórico por nós escolhido.  

Dos quatro textos encontrados sobre o ensino de História, um foca em turmas de 5ª 

e 6ª séries e três nas séries finais do Ensino Fundamental. Aquele trata da construção dos 

conceitos de tempo e memória, e estes discutem as populações indígenas. A abordagem 

acerca dos saberes é feita diferentemente da que aqui propomos. Percebemos que esses 

autores que também pensam os conteúdos a serem ensinados e sua circulação no contexto 

de escola não os problematizam como categoria de análise para pensar na relação entre os 

saberes na perspectiva de explicar o modo como este trânsito ocorre. 

Assim reafirmamos a necessidade de investigar esse momento da prática docente, 

cuja ação é constituída em um contexto de trabalho que exige decisões complexas, urgentes 

e diversificadas. O professor delibera sobre as ações que ocorrem na sala de aula e compõe 

uma rede de relações que tece o cotidiano escolar e alimenta sua cultura organizacional. Suas 

decisões se apoiam nas concepções e experiências que orientam a prática, no seu 

comprometimento com a sua função social e na compreensão que tem das relações entre 

escola e sociedade, no conhecimento que detém sobre as condições de vida do seu aluno, e 

nos juízos que formula para definir suas ações de modo organizado. Assim sendo, é mister 

estudar sobre sua ação pedagógica. 

 

1.3 O IMPACTO DA FORMAÇÃO INICIAL EM HISTÓRIA PARA A ELABORAÇÃO 

DOS SABERES HISTÓRICOS ESCOLARES 
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A função de ensinar é muito anterior ao processo de criação da educação escolar da 

História. Antes mesmo que a escrita fosse desenvolvida, a oralidade, em conjunto com outros 

processos comunicativos, teve a importante função de repassar aquilo que era considerado 

fundamental para as comunidades. Instigado pela simples imitação ou pelo relato oral, o 

homem conseguiu produzir e difundir as mais variadas maneiras de se relacionar com o 

mundo que o cerca. 

Até o século XIX, nenhum curso era elaborado com o objetivo de formar 

professores e, no Brasil, o domínio da Igreja Católica sobre as instituições de ensino findou 

depois que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas da Colônia. Após essa medida, a 

própria Coroa designava quem poderia exercer as funções pedagógicas. Ao professor 

brasileiro, destinaram-se cursos de profissionalização a partir de 1835, quando a primeira 

escola de educadores foi criada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.  

Pesquisas sobre formação docente apontam a década de oitenta do século XX como 

o cenário onde começava a ser percebida a necessidade de uma formação profissional 

melhorada, o que revela uma mudança de perspectiva que associa formação com 

profissionalização. A esse respeito, entendemos que  

 

Se a educação vai mal [...] isso de uma certa maneira, está relacionado com 

aqueles que ensinam e que carecem de saberes profissionais fundamentais; 

é preciso, portanto, melhorar a formação dos futuros professores e 

profissionalizar muito mais o magistério (GRUPO HOLMES, 1986, apud 

GAUTHIER et alii, 1998, 58). 

 

Então, a prática docente torna-se objeto de inúmeras investigações, pela ligação que 

há entre ele e os resultados da educação escolar, mas também, por ser, de acordo com a 

literatura da área, um saber plural constituído pelos saberes disciplinares, curriculares, da 

pedagogia e da experiência. Fonseca (2007, p. 35) nos diz a esse respeito que 

 

Os saberes são elementos constitutivos da prática docente, logo não são 

lineares, fixos. [...] os saberes docentes são concebidos por nós como 

singulares, pessoais, finitos, provisórios, subjetivos, relativos, parciais e 

incompletos; possuem, assim, uma historicidade, são situados e 

contextualizados em determinados tempos, espaços e condições históricas.   

 

Perguntamos sobre a apropriação desses saberes. Como isso ocorre, em que lugares 

e de que modo. Desde a mais tenra idade, frequentamos a escola e recebemos dela diferentes 

influências em nossa formação, e por ser parte fundante de nossa socialização, são também 
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os primeiros contatos que tivemos com a prática educativa formal, fora da família. Tais 

influências representam os primeiros modelos de professores e de situações didáticas que 

conhecemos e que podem ou não permanecer de algum modo em nossas concepções de 

escola, aluno, práticas pedagógicas e identidade profissional. 

Seria uma visão ingênua acreditar que nos vemos como parte desta idealização 

infantil de professor, sobretudo no cenário de revitalização do debate envolvendo formação 

de professores, que se intensificou nas últimas duas décadas, com iniciativas de 

reestruturação curricular das escolas e universidades, bem como mediante intensa produção 

acadêmica sobre o assunto (Silva, 1991). Os anseios dos docentes de serem cada vez mais 

competentes em seu ofício, adquirindo, por intermédio do conhecimento das variáveis que 

intervêm na sua prática, a experiência e o domínio destas variáveis, são um convite a pensar 

sobre a complexidade e ambiguidade deste processo formador. 

Alguns teóricos da educação afirmam a dificuldade de perceber esta prática de 

forma eficiente. Zabala (1988) defende que a atuação profissional baseada no pensamento 

prático pede capacidade reflexiva e depende da interação complexa dos aspectos práticos e 

reflexivos. Candau (1997) discute os limites e as possibilidades do ensino de Didática para 

a formação docente e destaca como perspectiva para esta aprendizagem do ser professor 

assumir a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem, articulando três 

dimensões que, para ela, englobam esse processo: técnica, humana e política: 

 

Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso, com a 

transformação social, com a busca de práticas pedagógicas que tornem o 

ensino de fato eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a maioria 

da população. [...] Este é, a meu ver, o desafio do momento: a superação 

de uma Didática exclusivamente instrumental e a construção de uma 

didática fundamental (CANDAU, 1997, p. 21). 
 

É possível quantificar isso quando entramos nas licenciaturas que formam a maior 

parte dos professores em nosso país? Qual o alcance das disciplinas de teor pedagógico, 

como a Didática e as Metodologias de ensino, neste processo de formação? Passa por este 

entendimento a percepção de como ocorre a relação entre saberes e práticas? Por quais 

processos os conhecimentos que o professor adquire se transformam em conteúdo ensinável? 

Vamos começar analisando os dois principais paradigmas que, segundo Monteiro (2001), 

perpassaram os modelos formativos desta prática: o da racionalidade técnica e o das teorias 

não diretivas. 
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Por paradigma da racionalidade técnica, entendemos se enquadrar o modelo em que 

as atitudes do professor em sala de aula refletem o seu modo de pensar; ele fala e o aluno 

ouve, pois se acredita que o conhecimento pode ser prontamente transmitido aos estudantes. 

A marca fundamental dessa concepção é o empirismo: os sentidos sensoriais são a fonte de 

todo o conhecimento. O professor diretivo é convicto de que o indivíduo é uma tábula rasa, 

que seu conhecimento vem do meio social e que ele é determinado pelo mundo. Neste caso, 

o professor representa o mundo e só ele pode produzir um novo conhecimento através do 

mito da transferência. 

Nesta concepção, para aprender, o aluno deve permanecer em silêncio, prestar 

atenção nas palavras do professor e repetir o conteúdo até decorá-lo. Nessa sala de aula nada 

acontece de novo, o futuro está na reprodução simples e pura do passado, o professor se 

preocupa em ministrar suas aulas com o maior rigor possível, ensino e aprendizagem são 

polos dicotômicos e não se complementam, o conhecimento vem do exterior, a realidade é 

apreendida e não construída.  

O segundo modelo, não diretivo ou libertário, como foi comumente chamado, 

baseia-se naquilo que é posto antes como condição do que vem depois, ou seja, a bagagem 

hereditária do aluno é que determina o seu aprendizado. Neste paradigma, o professor 

acredita que o raciocínio já nasce com a criança, e em sua prática crê que precisa apenas 

despertá-lo, cabendo ao estudante o estabelecimento de suas ações na busca pela 

aprendizagem, pois o aluno não-diretivo é autossuficiente. Essa concepção acaba impedindo 

a formação de um ambiente de aprendizagem pautado numa relação mútua fecunda, 

resultando em uma situação contraproducente para o processo de ensino aprendizagem, uma 

vez que o professor é despojado de sua função e o aluno, elevado a um status que não possui.  

De transmissor, o professor passa para uma prática debilitada pela crença de que 

não é possível interferir no processo de aprendizagem do aluno, que por si só aprende a partir 

de sua genética. O que se vê aqui é um comprometimento do processo de ensino-

aprendizagem que se fundamenta em teorias e práticas para formação integral de um 

indivíduo e pede a orientação e intervenção de um profissional habilitado para tal função, 

mas que se torna inerte nesse processo. 

Diante do exposto, o processo de ensino-aprendizagem, que se encontra 

fundamentado em teorias e práticas essenciais para a formação integral do educando e que 

necessita da orientação e intervenção do professor, torna-se completamente debilitado em se 

tratando do docente não-diretivo, que inconscientemente acredita que os alunos aprendem 
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por si só e a partir de sua genética, não interferindo em seus processos de aprendizagem, o 

que leva esses alunos, a partir de suas condições prévias, a determinar a ação do professor 

como parte inerte nesse processo.  

Observa-se que o primeiro modelo, da racionalidade técnica, trabalhava o professor 

como aquele que seria um transmissor de saberes elaborados por outros, capaz de repassar 

conteúdos com a sua competência técnica a alunos disciplinados, que venceriam na vida, 

caso fossem bem-sucedidos na escola. Ao negar a subjetividade dos atores envolvidos no 

processo educativo por meio desta simplificação de modelo operacional da prática docente, 

o paradigma da racionalidade tem sido criticado dentre outros fatores porque alimenta muitas 

ignorâncias:  

 

Ignora o fato de que a atividade docente lida com, depende de e cria 

conhecimentos tácitos, pessoais e não sistemáticos que só podem ser 

adquiridos através do contato com a prática; ignora os estudos culturais e 

sociológicos que veem o currículo como terreno de criação simbólica e 

cultural; e que ignora, também, todo o questionamento a que tem sido 

submetido o conhecimento científico nas últimas décadas (MONTEIRO, 

2001, p. 122). 

 

Ignorando estes aspectos da prática e do currículo como criação simbólica, o 

modelo diretivo – ou tradicional, como também ficou conhecido este paradigma – parte de 

um conhecimento universal posto em livros manuais e afins, ensinado por um profissional 

cuja competência reside na organização didática, sem reconhecer que há uma elaboração de 

saberes.  

Já o segundo modelo, o não-diretivo, ou libertário, em nome do questionamento aos 

saberes dominantes, valorização dos saberes populares e emancipação de grupos dominados, 

gerou um esvaziamento no aspecto cognitivo do ensino, relegando aos professores um papel 

não apenas secundário – como pretendido pelo ideário –, mas também uma anulação de seus 

possíveis saberes e do movimento de elaboração destes. Se no primeiro modelo o 

conhecimento escolar era percebido como externo e universalizante, no segundo o professor 

deve intervir o mínimo, já que a sua intervenção é considerada fator de inibição e ameaça a 

aprendizagem do aluno. 

Independe do paradigma vigente que os saberes docentes sempre existiram? 

“Saber” e “docente”, seriam uma tautologia? Ainda que ocupando lugares aparentemente 

opostos como “transmissor” de conhecimento e “mediador” da aprendizagem, é possível 

negar que há, no exercício da docência, uma mobilização de saberes que torna possível, ao 
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conhecimento, ser ensinado? Qual a relação dos professores com os saberes que ensinam e 

destes com as formações recebidas? 

Analisaremos aqui como estes processos ocorrem na formação dos professores de 

História e posterior mobilização de saberes para a produção dos conhecimentos ensináveis 

nas escolas. Começaremos pela ideia de que um professor se forma ao longo de sua vida, 

certo? Errado! Segundo Fonseca (2001), há inúmeras controvérsias sobre esse ponto, que 

parece óbvio para os educadores, mas para os historiadores, não. A autora cita como exemplo 

o fato de as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de História12 sequer 

mencionarem a palavra professor, questionando se os Cursos de Licenciatura em História 

acompanharam o movimento histórico de transformações do ofício docente.  

Que modelos de formação inicial de professores de História prevalecem no Brasil? 

Consideraremos, para essa análise, os arquétipos que têm norteado as práticas dos cursos 

superiores de História; as Diretrizes Curriculares para os Cursos de História e como se 

articulam formação inicial, saberes docentes e práticas pedagógicas no ensino de História. 

Dilemas políticos e pedagógicos envolvem historiadores, profissionais da área 

pedagógica, professores de História e a ANPUH (Associação Nacional de História), quando 

a pauta é formação e profissionalização de historiadores e professores de História. Isto por 

conta das acirradas disputas políticas e teóricas. 

Estudos realizados dos anos 70 aos 90 do século XX13, que tratam sobre mudanças 

no ensino de História e os processos de formação de professores, demonstram os abismos 

existentes entre práticas e saberes históricos debatidos e ensinados nas universidades, e os 

que são vistos nas escolas de Educação Básica. Tanto no Ensino Médio, quanto no Ensino 

Fundamental, predominavam uma história de versão única, imposta como verdade, ao passo 

em que, nas universidades, os mesmos objetos de estudo recebiam tratamento de múltiplas 

leituras, interpretações e diversidades de fontes. 

Nesse cenário onde os cursos superiores eram lugares constituídos por debates e 

confrontos, a escola não passava de um espaço de transmissões, onde o livro didático era – 

continua sendo –, muitas vezes, a única fonte historiográfica utilizada pelos alunos e 

professores. Essa configuração decorre dos modelos formativos nas Licenciaturas Curtas de 

                                                           
12 Fonseca se refere às Diretrizes Curriculares dos Cursos de História. BRASIL. Ministério da Educação. 

Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES 492/2001.Brasília: MEC, 2001. 
13  Circe Bittencourt, Selva Fonseca, Ana Maria Monteiro, Maria Auxiliadora Schmidth, Margarida Oliveira, 

Flávia Caimi, para citar apenas algumas que pesquisam mais especificamente a formação dos professores de 

História. 
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Estudos Sociais, instituídos no Brasil durante a Ditadura Militar e que desqualificavam os 

professores de História, enquanto descaracterizavam o ensino das humanidades, em nome 

da manipulação ideológica em vigor no período. 

A redemocratização, aliada ao movimento internacional de revisão da 

historiografia, e as mudanças curriculares pensadas para a educação básica e superior 

disparam novos problemas para esses modelos de formação dos historiadores e professores 

de História, sendo que predominou o modelo que combinava Licenciaturas Curtas e Plenas, 

voltadas para conhecimentos pedagógicos e preparação para o ensino de um lado, e 

Bacharelado de outro, estruturado para conhecimentos específicos da disciplina e preparação 

para a pesquisa. 

Os resultados desta formatação acentuaram a distância entre a formação recebida 

nas universidades e o ensino oferecido na educação básica, levando a um amplo debate sobre 

a necessidade de um outro processo de formação destes professores que privilegiasse a 

formação do profissional capaz de assumir o ensino enquanto descoberta, reflexão e 

produção, e de um novo ensino de História, menos livresco e mais próximo da realidade 

educacional brasileira. 

Fazer esse novo professor não seria tarefa resultante apenas das críticas que 

emergiam para este modelo, havia um cenário de desencantos que corroborava as 

dificuldades recorrentes da reestruturação de um protótipo de formação, e esse sentimento 

foi registrado na literatura da área em falas como a de Fenelon (1983, p. 28-29): 

 

 É fácil constatar que o profissional do ensino de História, o recém 

formado, tendo de enfrentar a realidade de uma sala de aula com 40, 50 

alunos, 30, 40 horas semanais e péssimas condições de infraestrutura, para 

não falar do desincentivo da remuneração aviltante, na maioria da vezes, 

se sente perdido, não sabe o que vai fazer. Passou quatro anos estudando a 

sua disciplina e de repente se vê perplexo diante da realidade – quase 

sempre não tem mesmo a segurança sobre sua própria concepção de 

História, de ensino – e na confusão tenta reproduzir o que aprendeu com a 

intenção de fazer o melhor possível. Sente-se perdido até mesmo quanto 

aos critérios de escolha dos livros didáticos... sente-se culpado, sua 

formação ainda é deficiente... E o círculo vicioso se completa, pois a única 

segurança que lhe foi transmitida é a do mito do saber, da cultura, dos 

dogmas que estão nos livros, na academia. 

 

A atualidade expressa no fragmento acima demonstra a perplexidade dos recém-

saídos das universidades e a complexidade escolar. Isso não é um “luxo” da História, passa 

pela concepção de formação docente consagrada pelo paradigma da racionalidade técnica, 
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exposto anteriormente, que marcou profundamente, conforme já dissemos, a organização 

dos programas de formação de professores como um todo e, em especial, nesta pesquisa, dos 

professores de História. 

Atualmente, nas licenciaturas em História, os alunos começam a se aproximar da 

realidade escolar desde o início do curso, primordialmente por meio das disciplinas de cunho 

pedagógico. Contudo, em boa parte deles, a efetiva prática pedagógica só ocorre no final da 

formação, nas experiências de estágio, o que reforça a ideia de que o domínio dos conteúdos 

específicos é o único aspecto necessário para o bom desempenho em sala de aula14. 

Corroborando essa ideia Fonseca (2001, p. 4), adverte que  

 

Houve uma generalização entre os estudantes de História, da ideia 

preconcebida, de que para ser professor de História basta dominar os 

conteúdos de História. Logo as disciplinas da área pedagógica são 

desnecessárias, acessórios, mera formalidade para obtenção dos créditos. 

 Foram inúmeras as contribuições feitas a esta concepção, contendo em seus 

espectros teóricos críticas, especialmente nos anos 1990, com vozes de pesquisadores como 

Donald Shon, Tardif, Nóvoa e outros. Entretanto, as críticas ao modelo não foram 

suficientes para superá-lo, uma vez que ele ainda persiste como norteador dos cursos de 

preparação dos professores de História no Brasil.  Segundo Schön (1995), por exemplo, as 

duas grandes dificuldades na formação de professores reflexivos são a epistemologia 

dominante na Universidade e o seu currículo profissional normativo. Segundo sua 

concepção:  

 

Primeiro ensinam-se os princípios científicos relevantes, depois a 

aplicação desses princípios e, por último, tem se uma prática cujo objetivo 

é aplicar à prática cotidiana os princípios da ciência aplicada. Mas, de fato, 

se a prática quiser ter alguma utilidade, envolverá sempre outros 

conhecimentos diferentes do saber escolar. Os alunos-mestres têm 

geralmente consciência deste desfasamento, mas os programas de 

formação ajudam-nos muito pouco a lidar com estas discrepâncias (SHON, 

in NÓVOA, 1995, p. 91). 

 

                                                           
14 No caso do curso de Licenciatura em História da UESB, embora o Projeto Político Pedagógico (PPP) esteja 

desatualizado, algumas alterações foram feitas para adequação às exigências legais, especialmente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior, Curso de 

Licenciatura, de Graduação Plena, aprovadas com base no Parecer do CNE/CP 009/2001 e as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de História, aprovadas pela Resolução CNE/CES 13, de 13 de março de 2002, o 

que leva os graduandos a se aproximarem mais cedo das escolas. Contudo, não ainda na forma do Estágio 

Curricular Obrigatório, previsto no fluxograma somente para o VII semestre, estando, portanto, quase 

encerrando o curso, cuja duração é de 8 semestres.  

 



37 
 

Fonseca (2001, p. 5) interroga: o que envolve o exercício da docência? E responde 

da seguinte maneira: “Domínio, transmissão e produção de um conjunto de saberes e valores 

através de processos educativos desenvolvidos no interior do sistema de educação escolar”. 

Ela prossegue afirmando que:  

 

Este saber docente é, de acordo com a literatura da área, um saber plural, 

heterogêneo construído ao longo da história de vida do sujeito. É 

constituído pelo conhecimento específico da disciplina, no caso, o 

conhecimento historiográfico, os saberes curriculares (objetivos, 

conteúdos, metodologias e materiais), os saberes pedagógicos (concepções 

sobre a atividade educativa) e os saberes práticos da experiência. Assim, o 

historiador-educador ou professor de História é alguém que domina não 

apenas os mecanismos de produção do conhecimento histórico, mas um 

conjunto de saberes, competências e habilidades que possibilitam o 

exercício profissional da docência.  

 

A mobilização deste conjunto de saberes e habilidades dos quais Fonseca trata é, 

para Tardif (2000), necessária, visto que a ação do professor é orientada  por diferentes 

objetivos: emocionais, ligados à motivação dos alunos;  sociais,  ligados à disciplina e à 

gestão da turma; cognitivos, ligados à aprendizagem da matéria ensinada; coletivos,  ligados 

ao projeto educacional da escola. Mas o modelo aplicacionista, vigente ainda nos cursos 

preparatórios, desconsidera a diversidade e a complexidade da realidade na qual se processa 

o ensino e a aprendizagem. 

Quando pensamos na história da função docente e os desdobramentos de seu fazer 

perante as mudanças sociais e educacionais, entendemos cada vez mais que não basta saber 

alguma coisa, é preciso saber ensinar e construir condições concretas para o aprender, 

considerando não somente a complexidade dos modelos formativos e da organização 

escolar, mas também o aumento das exigências em relação ao professor, sem que isto tenha 

sido acompanhado por mudanças significativas no processo de formação, gerando, dentre 

outros desdobramentos, a crise de identidade e o mal-estar docente, sobre o qual Esteve 

(1999) trata. 

Diante das questões expostas e considerando as críticas aos problemas gerados pelo 

modelo de racionalidade técnica, que segue norteando a organização dos programas de 

formação de professores de História, questionamos a formação inicial universitária nas suas 

contribuições para a atuação do professor, diante desta conjuntura plural e complexa de 

saberes exigidos na contemporaneidade e o que as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
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História, consideradas  como parte integrante das “novas” políticas educacionais do MEC 

(2001), propõem para a formação inicial de professores. 

Logo em seu preâmbulo, o documento curricular para o Curso de História apresenta 

como diretrizes oito itens tratando sobre: o perfil do profissional, as competências e 

habilidades, os conteúdos, a estruturação dos cursos, a duração mínima, os estágios e 

atividades complementares, a formação continuada e a conexão com a avaliação 

institucional.  

Sobre o perfil do profissional, o documento diz que, 

 

O graduado deverá estar capacitado ao exercício do trabalho do historiador 

em todas as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da natureza do 

conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e difusão. 

Atendidas estas exigências básicas e conforme as possibilidades, 

necessidades e interesses das IES, com formação complementar e 

interdisciplinar, o profissional estará em condições de suprir demandas 

sociais relativas ao seu campo de conhecimento (magistério em todos os 

graus, preservação do patrimônio, assessorias a entidades públicas e 

privadas nos setores culturais, artísticos, turísticos etc.) uma vez que a 

formação do profissional de História se fundamenta no exercício da 

pesquisa (MEC. SESU. Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos Superiores de História. Brasília, MEC s/d). 

 

Compreendemos com clareza que, segundo o texto do documento, os cursos de 

História devem formar o historiador, qualificando-o para o exercício da pesquisa, para só 

depois de atender a essa exigência poder atuar em outros campos, inclusive na docência. 

Sobre a formação do professor, nada é dito no texto. Por que? Professores de História 

diferem dos demais, dispensando a profissionalização? O que há por trás desse silêncio sobre 

formar historiador como professor? No currículo prescrito, o historiador é um pesquisador, 

mas a escola precisa do historiador professor. 

Ao se silenciar sobre o papel dos cursos superiores de História na formação do 

professor, o documento define estas licenciaturas como espaço privilegiado da formação do 

bacharel, sem o compromisso político e pedagógico dos historiadores com a construção de 

um novo paradigma de formação e as novas exigências para o ensino de História no Brasil15. 

Segundo o documento, as competências e habilidades dos profissionais de História são: 

 

                                                           
15 Refiro-me a implantação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e os debates que tem gerado sobre 

o ensino das humanidades. 
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- Dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a 

construção de categorias para a investigação e a análise das relações sócio 

históricas; 

- Problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos 

históricos, a constituição de diferentes relações de tempo e espaço; 

- Conhecer as interpretações propostas pelas principais escolas 

historiográficas, de modo a distinguir diferentes narrativas, metodologias 

e teorias; 

- Transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento, 

sendo capaz de demarcar seus campos específicos e, sobretudo, de 

qualificar o que é próprio do conhecimento histórico; 

- Desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão não 

só no âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino, em órgãos 

de preservação de documentos e no desenvolvimento de políticas e 

projetos de gestão do patrimônio cultural (MEC. SESU. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de História. 

Brasília, MEC s/d, p. 4). 

 

 

Ratificando o silêncio sobre formar o professor de História, percebemos que o 

documento simplifica o conjunto de competências profissionais ao conhecimento de uma 

determinada disciplina, reduzindo, desse modo, os saberes profissionais ao domínio de 

conteúdos da História adquiridos durante a graduação. Essa postura de negação da 

complexidade da ação docente e da produção do conhecimento histórico em diferentes 

espaços parece reduzir também as perspectivas sobre o aluno, a escola e o próprio mundo, 

porque não considera realidades, problemas e dinâmicas de relação neles envolvidas. 

Vale destacar ainda que o documento separa em conteúdos básicos, elementares e 

complementares na preparação destes profissionais da História. Além de afirmar que os 

saberes pedagógicos são complementares e vêm depois dos saberes básicos, o texto não 

articula estes saberes entre si e nem faz referência aos saberes da experiência, reafirmando, 

desse modo, o paradigma conservador que se mostra inadequado ao momento vivido, pelas 

razões já mencionadas aqui, de uma realidade multidimensional, além de não dialogar com 

as pesquisas sobre formação de professores. 

Com estas configurações apresentadas até aqui, qual o tratamento dado às questões 

práticas, estágios e ensino das disciplinas pedagógicas? Fonseca (1997) mostra que, em 

algumas universidades, a Prática de Ensino está sob a responsabilidade dos Departamentos, 

Institutos ou Faculdades de História, reforçando o fechamento de fronteiras do território de 

formação deste professor.  
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A estruturação disciplinar fixa os limites e as regras do “conhecer”, 

esquadrinha os espaços de saber e poder, incluem e exclui sujeitos, separa 

rigidamente os domínios do conhecimento, sua produção e aplicação. 

Teoria e prática, sujeito e objeto localizam-se em polos distintos. A prática 

constitui mero campo de aplicação de teorias, logo para ser professor é 

necessário dominar os conhecimentos específicos da   disciplina que vai 

ministrar, para qual ele foi especializado. A prática e os saberes práticos 

não têm estatuto epistemológico, não estão “no verdadeiro”, estão fora do 

território da disciplina, logo não são validados, valorizados e, tampouco, 

considerados no processo de formação inicial do profissional docente 

(FONSECA, 1997, p. 12). 

 

O conjunto analisado aqui pode seguir sendo ignorado pelas universidades ou 

debatido em espaços fechados sem a presença dos professores da educação básica e das 

escolas16. Pode-se mover a curiosidade de novos pesquisadores e até mesmo se tornar um 

convite para a reavaliação e organização dos currículos das licenciaturas. Não estamos certos 

dos destinos desta pauta, mas sabemos se tratar de um dilema a ser repensado e que pede a 

busca pelo entendimento de como se dá a construção dos saberes docentes dentro da cultura 

escolar, após termos refletido sobre os modos como a sua formação vem ocorrendo. 

Dentre os elementos comuns na rotina de um professor, está a necessidade de 

diferenciar a História como um saber rigoroso e acadêmico da História escolar, que, no dizer 

de Fonseca (2011, p 15), é “o conjunto de conhecimento [...] dotado de organização própria 

para o estudo escolar, com finalidades específicas ao conteúdo de que trata e formas próprias 

para sua apresentação”. Nesse contexto, o professor pensa suas estratégias, seleciona 

conteúdos relevantes, ensina-os, elabora exercícios e avaliações, interpreta o conhecimento 

produzido, gerando assim novos conhecimentos, o que justifica a busca por entender o modo 

como estes professores têm mobilizado seus saberes na construção destes lugares da 

docência. 

As escolas têm sido um espaço de absorção dos professores iniciantes e se 

transformam, na maioria das vezes, no único laboratório para o desenvolvimento das 

competências do ensinar, com todas as suas especificidades. É comum nas entrevistas de 

emprego17, e pela análise dos currículos, verificar que o candidato a professor apresenta 

                                                           
16 Observação da pesquisadora, que atuando nas redes pública e privada, como professora e coordenadora, 

percebe e vivencia as escolas envolvidas com as demandas pedagógicas e burocráticas, o que tem dificultado, 

muitas vezes, tornarem-se palco de debates sobre a formação de seus (todos) professores e até mesmo de 

entender que alguns desdobramentos experienciados nas escolas decorrem, em parte, ou possuem algum tipo 

de ligação, com o tipo de formação discutida até aqui. 
17 Refiro-me às entrevistas feitas como coordenadora pedagógica e articuladora da área de Humanas, com o 

objetivo de selecionar professores para compor o quadro docente de uma instituição da rede privada, em que 

também atuo. 
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domínio dos conteúdos específicos disciplinares para o exercício da docência. Contudo, a 

falta ou o pouco conhecimento da prática e da cultura escolar dificultam a organização dos 

compostos curriculares, neste caso, a História, tornando-os, recorrentemente, uma 

reprodução massiva das aulas teóricas assistidas nas graduações. 

Tem-se que a constituição do saber docente não se resume ao aprendido nos 

momentos de formação e ao exigido pelos currículos escolares. A categoria surge no hiato 

de dois paradigmas que não trataram dos saberes da experiência, conforme já citamos aqui. 

Estes saberes da docência podem ser compreendidos, segundo Monteiro (2001, p. 123), 

como 

 

As relações dos professores com os saberes que dominam para poder 

ensinar e aqueles que ensinam, sob uma nova ótica, ou seja, mediadas por 

e criadoras de saberes práticos, que passam a ser considerados 

fundamentais para a configuração da identidade e competência 

profissional. 

 

Acreditamos que essas relações feitas pelos professores com os saberes que sabem 

e os saberes que ensinam devem ser compreendidas no contato com a cultura escolar, por 

que é na escola que esses saberes se defrontam com os saberes dos alunos e com as demandas 

educacionais e da sociedade. Mas, por que parecem tão ausentes de nossas escolas essas 

falas sobre apropriação de saberes? O sentimento é bem mais de transmissão do que de 

apropriação, como se organizar bastasse e não se ver como coautor, produtor de saberes. 

No entanto, o conhecimento escolar não é uma simplificação, é uma categoria, 

como afirma Monteiro (2001), com configuração cognitiva própria, relacionado, mas 

diferente do saber científico que o referencia. Criado a partir das necessidades e injunções 

do processo educativo, a categoria conhecimento escolar permitiu, ainda segundo a autora, 

avançar nas análises que fizeram o conhecimento científico como padrão de referência, 

desqualificando o professor e seu trabalho com o saber; desqualificando a escola e sua 

cultura. 

Então, o conhecimento escolar é o mesmo que saber docente? Não! Saber escolar é 

uma categoria de análise que surge no contexto da Nova Sociologia da Educação, inspirada 

em trabalhos como o de Young, Chervel, Forquin e Goodson. A proposta era investigar a 

relação entre escola e cultura, escola, memória e identidades, o modo como se dava a seleção, 
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legitimação, organização e distribuição dos saberes escolares, considerada por Forquin 

(1996, apud Monteiro, 2001, p. 124) como “Tarefa de sociologia da educação”. 

A Nova Sociologia da Educação questiona por que “esses” e não “outros” 

conhecimentos; quem define conhecimentos e em favor de quem são definidos; que culturas 

são legitimadas e quais são deslegitimadas. Para os representantes dessa corrente, a 

elaboração curricular é um processo social preso a determinações de uma sociedade 

estratificada em classes, cuja diferenciação social é reproduzida por intermédio do currículo 

que não forma apenas alunos, mas o próprio conhecimento a partir do momento em que 

seleciona de maneira interessada aquilo que é objeto da escolarização. 

A década de 80 do século XX, da educação tecnicista, do currículo de Tyler, da 

reincorporação dos discursos marxistas aos discursos educacionais, da colaboração de Paulo 

Freire e Saviani com a sua pedagogia histórico-crítica, é também o cenário das teorias de 

Aplle, dos enfoques fenomenológicos e de novas elaborações teóricas que questionam 

utopias e certezas, aceleram trocas, lutam pelas diferenças, desmoronam as objetividades e 

consideram a escola como um espaço de existir. 

Essa década é também um período de grandes debates sobre currículo. Debates que 

incluem a percepção de que há um currículo real, aquilo que efetivamente é ensinado nas 

salas de aula; um currículo formal, aquele que aparece nos programas e cursos; um currículo 

oculto e os contrastes entre aquilo que se aprende através de procedimentos pedagógicos 

explícitos e o conjunto de disposições que se adquire na escola por experiência.  

Desse modo, entendemos currículo como “um terreno de criação e produção 

simbólica e cultural e não uma correia transmissora de uma cultura produzida em outro local, 

por outras pessoas, para novas gerações passivas e meramente receptivas” (MONTEIRO, 

2001, p. 125). Com base nessa perspectiva, indagamos: O que estes estudos queriam?. 

Perrenoud (1984 apud Monteiro, 2001, p.125) responde: “Captar processos de criação e 

produção de sentidos, significados e sujeitos nas escolas e salas de aula”.  

Alterando o curso dos debates, Chervel (1990), na França, e Goodson (1998), na 

Inglaterra, tratam da história das disciplinas escolares, abrindo novos caminhos, segundo 

Forquin (1992), para a reflexão sobre currículo, conteúdos e práticas de ensino, contrapondo 

a ideia de transposição didática discutida por Chevallard (1991, p. 14), na qual   

 

O conhecimento escolar embora tenha sua origem no conhecimento 

científico ou em outros saberes ou materiais culturais disponíveis, não é 

mera simplificação, rarefação ou distorção desse conhecimento. É um 
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conhecimento com lógica própria, que faz parte de um sistema – o sistema 

didático – que tem relação com o saber de referência que lhe dá origem e 

cuja constituição – processo e resultado da transposição didática – pode ser 

objeto de estudo científico, através de uma epistemologia própria. 

 

 

Mas, a legitimação das escolhas dos conteúdos da escola decorre de processos 

unicamente epistemológicos? O próprio Chevallard (1991) reconhece que o professor não 

faz a transposição, trabalha nela. Quem faz as adequações dos saberes sábios para os saberes 

a serem ensinados são os “técnicos, representantes das associações, militantes, que compõem 

a noosfera [...]”. Então, quem faz a educação escolar? Não apenas os referenciais de ensino-

aprendizagem, mas um conjunto de interesses que expressam relações desiguais de poder 

em que o professor é parte de um conjunto, de um contexto. Para Schön (1995), isso é o 

movimento das unidades básicas para a combinação de estruturas complexas de 

conhecimento.  

A seleção cultural da escola envolve professores, academia, técnicos e outros 

órgãos responsáveis pela educação, mas é preciso separar saber escolar de saberes do 

professor, sobretudo quando se compreende o currículo como um processo social. Os 

professores precisam de elaborações maiores do que os conhecimentos científicos 

aprendidos em suas licenciaturas, “competência de natureza epistemológica – domínio da 

matriz disciplinar”, segundo Develay (1995, p. 12 apud Monteiro, 2001, p. 123), para se 

apropriarem dos conteúdos constitutivos deste conjunto histórico e cultural que é a escola.   

Para Develay (1995), citado por Monteiro (2001, p. 128), a essência da 

profissionalidade do professor é o domínio dos saberes que ensinam, e isso tem natureza 

epistemológica, reflexiva, que permite se debruçar sobre os saberes produzidos, métodos, 

conclusões de sua ciência. Então, “o saber não seria resultado de uma acumulação somativa 

de informações, mas a capacidade de lidar com eles – transformar conhecimentos pessoais 

em saberes” (Develay, 1995, p. 12). Isso significa que ensinar constitui-se também em saber 

fazer a relação entre saberes. 

Há processos axiológicos coexistindo com o fenômeno da didatização, por isso 

pensar os saberes sábios convida a pensar os saberes da prática social também. Decorre daí, 

ao nosso ver, a importância de investigarmos as práticas escolares como valiosa 

oportunidade de entendimento do fenômeno de didatização da História, do qual trataremos 

no capítulo três desta dissertação. 
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2  ESCOLA, PARA QUE TE QUERO? 

 

 “A educação é a arma mais poderosa que você 

pode usar para mudar o mundo.” 

Nelson Mandela 

 

 

Trataremos, neste capítulo, da escola como um espaço que transpõe a racionalidade 

técnica e a cultura organizacional que se constitui espaço de racionalidade político-cultural, 

como apontou Nóvoa (1995). Essa escola tem sua gênese na organização pedagógica do 

ensino coletivo, produzindo uma cultura de homogeneidade, e que será aqui tratada na 

perspectiva histórica e sociológica, com o fim de mostrar como se constitui uma cultura 

escolar, segundo Chervel (1990), Forquin (1993), Dominique Julia (2001), Vañao Frago 

(2001) e uma cultura acadêmica segundo Perez Gómez (1998) ambos, em suas diferentes 

dimensões, através dos escritos de Barroso (1996). Analisaremos também a fundação da 

disciplina acadêmica e da disciplina escolar, sob o prisma de Chervel (1990), Lopes (2000), 

bem como o ciclo de vida profissional debatido por Huberman (2000), a fim de melhor 

compreender este universo de possibilidades e limites em que se desenvolve a cultura que 

está sob nossa investigação 

 

2.1 CULTURA ESCOLAR 

 

O que acontece na escola faz parte de uma cultura escolar? Estaria esta instituição 

sujeita à sociedade e a suas demandas, ou ela é produtora de saberes próprios? Como espaço 

onde a experiência docente se desenvolve, importa compreender como ela se constitui e de 

que modo interfere na elaboração dos saberes docentes.  

É preciso aprender sobre as leis que regem a natureza? Sim, é preciso! Sem isso, 

não teríamos a menor condição de rirmos depois da chuva e nos emocionarmos com a 

primavera; É importante saber as regras da língua e reconhecer um bom plano de escrita? 

Sim, é fundamental ao leitor saber como as palavras e os sinais compõem os sentidos e ao 

escritor que deseja fazer suas confissões ao papel, compreender os múltiplos caminhos desse 

dizer; É realmente necessário saber que uma molécula superior (detergente) é capaz de 

destruir um lipídio composto (gordura)? Ou que, ao adicionar um composto soluto (sal) no 

solvente (água), criamos uma solução (água salobra) que necessita de uma maior exposição 
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ao calor para começar a ferver? Sim, mas a Química seria vazia se nós não entendêssemos, 

para além das fórmulas, que as tarefas domésticas são exclusividade de alguns e que a mesa 

pode ser um excelente cenário de debates e encontros para além das massas que pedem água 

fervente. 

A escola não deve ser um atrapalho, resumir-se a um amontoado de conteúdos 

preestabelecidos, de cronogramas, de divisões disciplinares, de pacotes, de ausência de vida 

e dos problemas que despertem interesse na nossa juventude. Ela não pode tudo, mas nela 

cabe tudo e todos! A bica, as sandálias, o peso, as mentiras da mãe principiante, os 

conteúdos, a razão e também a emoção. Apesar da escola, aprendi que somos pessoas 

maiores ou até mesmo menores que as notas obtidas. Como podem homens serem 

mensurados por uma nota? Aprendi que poesias são bem-vindas e podem abrir as aulas 

mesmo em épocas de revisão para os exames externos; aprendi que as paixões são parte da 

racionalidade humana e os erros nos constituem, regenerando-nos ou não.  

Vi que as regras não podem ser maiores que os seres sujeitos a elas e que há muita 

vida após o vestibular e o Enem. Aprendi que felicidade não é um produto, escolas não são 

fábricas, alunos não são objetos, professores não sabem tudo e famílias devem ser 

responsáveis pela parte do processo formativo que ensina bons modos, respeito, honra e 

lealdade. Aprendi que escolas são instâncias limitadas e não podem tanto quanto pregam os 

estudiosos e nem podem tanto quanto espera a sociedade. Aprendi que entendendo os limites 

da escola, entenderia melhor o alcance de minhas aulas, a importância de meu tempo com 

meus alunos e a qualidade do que deveria ser dito, porque escolas não alteram sociedades 

mas influenciam pessoas, que, alteradas, reconstroem mundos. E o que cada um de nós 

aprendeu na escola para além dela? 

 

2.1.1 Memória e identidade: lembranças das escolas com as quais vivemos 

 

Comecei a aprender, desde cedo, a tirar as sandálias para entrar nas casas das 

pessoas, negar tudo que fosse oferecido, porque isso era educação, e a dividir a pouca água 

que conseguíamos naquele cenário de pobreza, seca e ausência de canos. Eram dois tanques, 

um de água comprada e outro de água doce, colhida da chuva. Meu pai um dia nos chamou 

e disse: independente de quem seja o pedinte, permita que saia com seu balde cheio. Dar o 

que mais precisávamos foi a primeira grande lição que aprendi em casa.  
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A pobreza material não impediu o acesso à cultura, porque as enciclopédias foram 

adquiridas mediante carnês e parcelamentos a perder de vista. Os livros eram servidos nas 

prateleiras, disponíveis nas cabeceiras das camas, na mesinha ao lado do sofá. Podíamos 

escolher o que leríamos, e a cada pergunta ou curiosidade, uma indicação de que abrir livros 

ajudaria a responder àquelas e a criar outras. Mas alguns saberes eram reservados à escola, 

e me pediram para esperar o dia em que finalmente eu seria matriculada. O que mais poderia 

haver lá para eu acessar a tão desejada inteligência e o necessário conhecimento para “vencer 

na vida”, além dos ensinamentos de meu pai e dos conteúdos daqueles livros?  

Entrar na escola foi um convite para aprender outras coisas que me atraiam, mas 

me obrigavam a me repartir de mim mesma. Cada vez que saia para a escola, tentava deixar 

em casa a idade precoce (eu era a mais nova da sala, e por isso não recebi a cartilha dada 

pelo governo), o peso (talvez a mais gordinha de todas também, sujeita a apelidos, então, se 

eu fosse boazinha ou calada, talvez não sofresse reações), os sonhos (como pode pobre 

pensar alto? Você tem que estudar para conseguir isso) e a enxurrada que me divertia em 

dias de chuva (mas era objeto de repúdio nas aulas de ciências e de redação. Qual a graça 

contar que pisou na enxurrada? Tem que falar sobre tudo que não viu e nem viveu, mas que 

alguém disse que é legal). Essas e outras composições de minha vida não eram bem-vindas 

lá entre carteiras, cadernos e cartilhas, e eu demorei algumas décadas para descobrir por que 

isso acontecia.  

De aluna a professora e, depois, mãe. Conclui que cada ida para a escola é uma 

renúncia feita. Parece que a vida breca na entrada pelo portão (quem nunca ouviu: seus 

problemas devem ficar lá fora? Quem nunca?) que chegar lá é como interromper um 

caminho, esvaziar um conjunto para que outros elementos se agrupem. A amizade é 

separada, o namoro, censurado, a pergunta muitas vezes é inibida ou silenciada e o erro – 

base de sustentação de qualquer prática educativa – é recriminado, expurgado, camuflado, 

oprimido (normalmente a escola encaminha os erros para alguém resolver fora da sala ou da 

própria escola).  

Se na escola não cabe a nossa vida, nossos limites, o que cabe? Para que serve? 

Chegamos ao seguinte paradoxo: a “casa de ensinos” ensina a ignorar, como bem tratou o 

poeta Eduardo Galeano (1995)18. É que a escola é um lugar de disputas! Dentre os vários 

                                                           
18 GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Porto Alegre: L&PM, 1995. 
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aspectos que evidenciam esta afirmativa, está o estudo sobre currículo, revelando esta face 

da educação escolar, a exemplo do que nos diz Sacristán (2000, p. 17),  

 

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que 

através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Por 

isso, querer reduzir os problemas mais relevantes do ensino à problemática 

técnica de instrumentar o currículo supõe uma redução que desconsidera 

os conflitos de interesse que estão presentes no mesmo. 

 

 

A cultura escolar é, pois, um conjunto de decisões e vontades que consideram a 

lógica do Estado, a incapacidade da família de repassar o conhecimento acumulado pela 

humanidade, somando-se a isso a autoconstrução e legitimação de uma instituição que 

sobrevive da crença de que ela é uma porta, uma ponte, uma estrada. De onde para onde? 

Como ser estrada se, por vezes, a escola é um “aparte” ou é uma representação fiel do próprio 

mundo onde está inserida e sobrevive com suas velhas práticas? 

Quando me tornei professora, tive que maquiar uma sala acabada, sem vidros, cheia 

de buracos, com morcegos caindo do teto, para salvar a didática e a prática de ensino, com 

seus métodos e normatizações que foram repassadas no meu curso de Magistério, feito na 

década de oitenta do século XX. Isso era maior que a fome dos meus alunos que carregavam 

latinhas para levar o resto de suas merendas para casa. Gastei muito tempo preocupada em 

oferecer respostas, e foram necessários vinte anos para que eu entendesse que fazer 

perguntas, despertar o sentimento de dúvida, conectar os saberes, era bem mais interessante 

do que ter certezas, saber as datas, responder a provas, alimentar expectativas estrangeiras. 

Por que vinte anos? Por que não entendi isso imediatamente? Por que passei a maior 

parte de minha docência seguindo princípios que não compreendia direito como e por que 

foram formatados? Quanto de mim, como profissional da educação, era fruto desta 

instituição e quanto desta instituição era decorrente de minha profissionalização ali dentro? 

Há uma distância significativa entre viver a ou na instituição e compreender o que ela é, 

como se constitui, que conceitos carrega e quais conteúdos a fazem.   

Mergulhar no universo de pesquisa para tratar da (re)construção dos saberes 

docentes levou à problematização do universo escolar, espaço institucional onde a profissão 

se desenrola e os saberes acadêmicos se tornam ensináveis, bem como a necessidade de 

afirmar a existência de uma cultura escolar, defini-la e caracterizá-la para entender a relação 
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entre estes conteúdos de ensino, o saber sábio e o saber escolar com o modo como o professor 

elabora sua prática docente. 

As primeiras ideias sobre cultura escolar descritas na abertura deste capítulo 

emergem da memória, cujo papel, para Hume (1980), era ser ordenadora das ideias da mente, 

sem a perspectiva de criação, e revela uma identidade docente à priori da pesquisadora, 

identidade esta que, de acordo com Dubar (1997), carece de espaços de formação ou 

emprego para se estruturar, sendo, pois, o encontro de trajetórias socialmente condicionadas 

por campos socialmente estruturados. Assim, o processo identitário se auto alimenta e 

encontra no ato da formação a sua última confirmação. Será? 

O indivíduo se forma como profissional no mesmo sentido em que se estabelece 

como ser humano. A profissão influencia, mas a formação profissional e de identidade não 

se limita ao espaço instituído e apresentado como legítimo para tal, seja nos cursos de 

magistério ou nas faculdades e universidades por meio das licenciaturas. A formação 

acontece no decurso da vida, vincula-se ao processo de escolarização e mesmo antes, porque 

também não se esgota com a conclusão de um curso, estende-se com o ingresso no processo 

formativo ao longo da vida pessoal e profissional. 

Emerge desta premissa o nosso interesse pelo entendimento do que chamamos de 

cultura escolar, de como esta categoria vem sendo entendida e estudada, como se vincula ao 

processo de formação dos saberes docentes, se é decisória para essa constituição, 

determinada por estes saberes, ou se é um duplo escopo, não apenas um receptáculo, mas 

também uma produtora de cultura, o que fez Chervel (1990, p. 184) afirmar: 

 

E porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo 

insuficientemente valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade 

um papel que não se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente 

os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, 

moldar, modificar a cultura da sociedade global.  

 

 

As memórias que trazemos das escolas por onde passamos desempenhando 

diferentes papéis remetem a um campo organizacional que parecia exterior e inalcançável. 

Como estudantes, estávamos sujeitos às normas, aos métodos, à perpetuação do sistema 

educacional, por meio do conjunto de disciplinas, horários, avaliações, regras ou no máximo 
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os combinados19 feitos com alguns professores em sala de aula, mas sempre sujeitos e 

dependentes de uma regulação maior, definidora destes comportamentos, no caso, o 

Regimento Escolar20. 

Na condição de professores, recebíamos no início do ano21 um material preparado 

por alguém que supostamente sabia mais do que nós, ou porque ocupava um cargo que 

delegava autoridade, ou porque frequentou cursos pelos quais nós não tínhamos passado, e 

conheceu autores que apenas ouvimos falar ou lemos sem o devido aprofundamento. O 

material continha propostas de trabalho, objetivos para aquele ano, planos de ação, projetos, 

até temas a serem abordados por cada área do conhecimento. Quanto mais volume e ideias 

contivesse, mais interessante seria a proposta e mais eficiente seria o trabalho desenvolvido. 

Cabe lembrar que aqui tratamos da memória de uma identidade docente que 

antecede a pesquisadora. São relatos de uma passagem pela escola sem a percepção de que 

ali estávamos produzindo também uma cultura. Então, as primeiras impressões são de 

reprodução mesmo e datam os anos finais da década de 80 e toda a década de 90 do século 

XX, apesar de as discussões sobre cultura escolar comporem os debates educacionais desde 

a década anterior. Isso demonstra não apenas uma marca temporal para a tecitura que ora 

nos propomos a fazer como também denuncia a distância entre a produção científica e o 

“chão da escola”22. 

Assim, o “ser professor” passaria necessariamente pela condição de fazer acontecer 

nas escolas o que foi aprendido nos cursos de formação, pelas lentes da Didática, das 

Metodologias e da Prática de Ensino23, na perspectiva da racionalidade técnica e da educação 

                                                           
19 É comum o uso do termo “combinados” para organizar as relações dentro da sala de aula, tratando sobre o 

que pode e não pode ser feito, prevendo sansões e benefícios à medida em que são ou não cumpridos. 
20 Conjunto de regras que definem a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da 

instituição, estabelecendo normas que deverão ser seguidas, como, por exemplo, os direitos e deveres de todos 

que convivem no ambiente. Define os objetivos da escola, os níveis de ensino que oferece e como ela opera. 

Dividindo as responsabilidades e atribuições de cada pessoa, evitando assim, que o gestor concentre todas as 

ordens, todo o trabalho em suas mãos, determinando o que cada um deve fazer e como deve fazer. (VEIGA, 

1996). 
21 No início do ano letivo, são organizadas as Semanas Pedagógicas, feitas pelas escolas ou secretarias de 

ensino. Nestes eventos são convidadas pessoas tidas como autoridades em determinados conteúdos e 

apresentadas teorias e sugestões para a construção de uma educação eficiente. Nem sempre são considerados 

os interesses locais ou até mesmo a realidade da própria escola. Raramente os professores são ouvidos na 

construção desta pauta, apenas na hora de elaboração dos Planos de Curso, onde os docentes podem criar os 

seus próprios planejamentos tendo, geralmente, como referência o livro didático adotado e planos de anos 

anteriores. 
22 Consideramos a expressão “chão da escola” como uma analogia às questões que envolvem o cotidiano 

escolar. 
23 Disciplinas que compunham a grade curricular dos tradicionais cursos normais de nível médio instituídos 

pela Lei 5.692/71 como uma Habilitação Específica para o Magistério. No que diz respeito ao currículo da 

HEM, este deveria apresentar um núcleo comum de formação geral, obrigatório em âmbito nacional – 
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bancária24, favorecedora de um pensamento que legava ao professor um saber 

institucionalizado, oriundo da autoridade do conhecimento teórico e da ampla capacidade de 

reproduzir o que foi aprendido em suas formações e, ao enveredar pelos caminhos da Escola, 

pela condição de se adequar ao modelo ali instituído.  

Mesmo exercendo a função de coordenadora pedagógica, terceiro papel constituinte 

desta memória sobre a escola, não ficou claro para nós o entendimento de uma cultura escolar 

espontânea e original. A formação em Pedagogia e uma certa “autoridade” delegada pela 

função exercida, parece servir de elo entre a cultura organizacional da escola e seu papel 

político-social. A mobilização de saberes neste lugar circulou entre o acompanhamento das 

atividades docentes, a análise do desempenho qualitativo e quantitativo dos alunos e o 

esforço em fazer acontecer os objetivos da gestão.  Seria isso então a cultura escolar? 

Estudantes fazendo provas e seguindo regras; professores elaborando planos, ministrando 

aulas e realizando projetos; coordenadores gerenciando estudantes, professores e gestores? 

Até aqui, trouxemos uma dúvida que pretendemos esclarecer no decorrer do 

capítulo sobre a diferença, se que é que há, entre cultura escolar e cultura acadêmica. Ao 

enveredarmos pelos caminhos da investigação da prática docente em busca de entender 

como se dá o processo de construção de seus saberes, se é transposição, didatização ou 

(re)construção, buscamos aproximar o nosso objeto do conjunto que o faz existir e ser 

passível de investigação.  

 

2.1.2 A escola como campo de investigação 

 

 A preocupação com o estudo da cultura escolar acontece, segundo Faria Filho, 

Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004), nos últimos trinta anos, em torno das discussões sobre a 

crise dos sistemas educacionais impulsionada por Bourdieu e Passeron, conforme posto: 

 

A emergência desse debate nos anos 1970 se entreteceu à preocupação 

crescente com a tópica da cultura, disseminada inicialmente no seio de uma 

intelectualidade marxista, que cada vez mais se interrogava sobre as 

práticas culturais como constitutivas da sociedade e não somente como 

produtos das relações socioeconômicas. Manifestava-se, para citar dois 

                                                           
composto de disciplinas da área de comunicação e expressão, estudos sociais e ciências – e uma parte de 

formação especial. Esta, conforme explicita o Parecer CFE 349/72, seria constituída de fundamentos de 

educação (aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos e filosóficos da educação), estrutura e 

funcionamento do ensino de 1º grau, bem como didática, incluindo prática de ensino (TANURI, 2000). 
24 Termo utilizado por Paulo Freire referindo-se ao modelo de ensino onde predomina a lógica da memorização 

e repetição (FREIRE, 1996). 
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exemplos, tanto em um viés sociológico, como o fez Raymond Williams, 

no conhecido Cultura e sociedade, publicado em português no ano de 1969 

pela editora Companhia Nacional; quanto em um viés histórico, como o de 

Edward Palmer Thompson, em A formação da classe operária inglesa, 

traduzido apenas em 1987, pela Paz e Terra, mas que circulou no Brasil na 

versão espanhola desde a década anterior. 

  

Os autores afirmam que alguns textos são fundamentais para a compreensão deste 

conceito e dos conteúdos que o compõe, como os trabalhos de Dominique Julia, André 

Chervel, Jean-Claude Forquin e António Viñao Frago que serão aqui citados na tentativa de 

demonstrarmos as semelhanças e diferenças entre as concepções desses autores e a difusão 

de suas ideias no Brasil.  

O texto de Dominique Julia, seminal em vários estudos, tem sido muito citado nas 

investigações estrangeiras e nacionais25 e define a cultura escolar como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar. É um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão de conhecimentos e a incorporação de comportamentos, 

normas e práticas coordenadas, cuja finalidade pode variar segundo as diferentes épocas.   

Em Julia vamos encontrar a cultura escolar, dentro de uma abordagem histórica, 

como sendo uma mescla de normas e práticas, e como um conjunto “que permite a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação de comportamentos” (2001, p. 2). Em 

estudo sobre a cultura escolar como objeto da historiografia, esse autor estabelece que a 

escola tem uma história que não é muito diferente da história de outras instituições da 

sociedade, como as instituições judiciais ou militares. 

O autor destaca que as normas e as práticas não podem ser analisadas sem se levar 

em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecê-las e, portanto, a 

utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação que são, nesse caso, 

os professores, e afirma que, 

 

para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar em um sentido 

mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior 

de nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de 

conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos formais 

de escolarização (JULIA, 2001, p. 10-11). 

                                                           
25 O artigo de Dominique Julia A cultura escola como objeto histórico, publicado em 1995 na Pedagógica 

Histórica e traduzido para o português somente em 2001, pela Revista Brasileira de História da Educação, 

servindo de artigo de abertura ao primeiro número do periódico, tem sido muito citada, “talvez por ter sido 

enunciado no prestigioso fórum do ISCHE; talvez por ter sido difundido no Brasil nos programas de pós-

graduação da Faculdade de Educação da USP e da PUC-SP, ainda na versão mimeografada; ou talvez porque 

situasse a cultura escolar como um objeto da investigação em história (FARIA FILHO, 2004, p. 142). 
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Assim, o autor convida a uma análise que transcende as normas e atenta às práticas. 

Esse é o seu argumento fundamental, que a Escola poderia ser vista para além de seu triunfo 

técnico, não apenas como um lugar de reprodução social ou de resultados, mas como um 

espaço de práticas cotidianas, cujo funcionamento interno deveria ser focado em recusa a 

estudos externalistas. Ao contrário, deveria haver, segundo Julia (2001), uma aproximação 

entre as análises macropolíticas e o interior das instituições de ensino. 

Há nos escritos de Julia uma crença na cultura escolar como inventiva, com 

capacidade de alcançar a cultura além-muros, ainda que em escala menor e lenta. Tal ideia 

é externada quando o autor alude que “a grande inércia que percebemos em nível global 

pode estar acompanhada de mudanças muito pequenas que insensivelmente transformam o 

interior do sistema” (Julia, 2001, p. 15). A afirmação promove uma ruptura com as 

impressões oriundas das memórias relatadas inicialmente e reforça a necessidade de 

fazermos um detalhamento deste organismo com vistas a compreender sua constituição, de 

que modo afeta a formação de saberes, uma vez que, seguindo a proposição do autor, estamos 

propensos a aceitar que, imperceptivelmente, as transformações ocorrem. 

A cultura escolar, para ele, evidencia que a escola não é somente um lugar de 

transmissão de conhecimentos, mas como posto anteriormente, lugar que revela 

“comportamentos e habitus” (JULIA, 2001, p. 14). Essa lógica encontra resistência, lembra 

o autor, na cultura dos estudantes e da localidade ao redor da instituição, pois atualmente, 

antigamente e sempre “todos sabem que os professores não conhecem tudo o que se passa 

nos pátios de recreio, que existe, há séculos, um folclore obsceno das crianças” (JULIA, 

2001, p. 30).  

Para André Chervel, cuja discussão antecede o artigo de Domiquie Julia e é 

indicado por ele como sendo a sua inspiração, a cultura escolar era original.  Em seu texto 

História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa, editado pela 

revista Histoire de L’Éducation, em 1988, e publicado no Brasil em 1990, Chervel se 

contrapõe à noção de transposição didática defendida por Yves Chevallard (1985) e advoga 

a capacidade da escola em produzir uma cultura específica e singular.  

Ao discorrer sobre a construção das disciplinas escolares, Chervel criticava os 

esquemas explicativos que posicionavam o saber escolar como inferior ou derivado de 

saberes superiores, fundados pelas universidades. Para ele, a escola não era um simples 

agente de transmissão de saberes elaborados fora dela, e sim um lugar capaz de produzir um 
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saber específico, cujos efeitos estendiam-se sobre a sociedade e a cultura. Após analisar em 

diferentes obras a história das disciplinas escolares26 no ensino francês, ele fundamenta sua 

compreensão da dimensão histórica da cultura escolar no que ela se apropriava das 

circunstâncias sociais e no quanto interferia na sociedade.  

Em seus estudos sobre a ortografia, pode concluir que a cultura escolar trazia 

consequências sociais e políticas. Em vinte anos, todo o corpo docente primário, havia 

adquirido o saber da gramática, após criação das escolas normais masculinas e a obrigação 

de sua frequência por parte dos mestres em exercício e, com isso, ocorreu um conjunto de 

efeitos os quais Chervel atribuiu à cultura escolar, desde a substituição do padre pelo 

professor nos cargos da administração municipal, a cristalização da ortografia, o prestígio 

que ela alcançou na sociedade francesa, ao ponto de classificar como inculto o indivíduo que 

não soubesse escrever corretamente, identificando, desse modo, a originalidade da cultura 

escolar. 

Para o autor, o difícil aprendizado da ortografia deu origem à elaboração de uma 

teoria das funções, puramente escolar e operatória, que respondia às urgências do ensino 

constituída no intramuros da escola por mestres em atividade, e não por eruditos, como era 

esperado e entendido até ali. Ele acrescentava ainda que as dificuldades inerentes à ortografia 

da língua fizeram com que permanecesse a soletração como método de leitura a despeito das 

posteriores mudanças metodológicas que ocorreram. 

Chervel (1988) diz que a escola fornece à sociedade uma cultura constituída de duas 

partes: os programas oficiais, que explicitam sua finalidade educativa, e os resultados 

efetivos da ação da escola, os quais, no entanto, não estão inscritos nessa finalidade. Dito de 

outro modo, esse autor entende a cultura escolar como cultura formada na escola, encontra 

nela não somente seu modo de difusão, mas também sua origem. 

Outro autor considerado referência nos estudos da cultura escolar, Jean Claude 

Forquin (1992, 1993), aborda a temática na perspectiva curricular, caracterizando-a como 

seletiva, no que concerne à cultura social, à medida que não transmite a cultura considerada 

patrimônio simbólico. O que a escola faz é um trabalho de reinterpretação e reavaliação 

contínua do que deve ser conservado, do que é considerado imprescindível à educação do 

homem e fundamental à perpetuação da sociedade, incluídos no currículo escolar. 

 

                                                           
26 A ortografia (1969), a gramática (1977), o ditado (1989) e a composição francesa (1999), nos séculos XIX e 

XX. 
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A educação não transmite jamais a cultura, considerada como um 

patrimônio simbólico e unitário e imperiosamente coerente. Nem sequer 

diremos que ela transmite fielmente uma cultura ou culturas, elementos de 

cultura, entre os quais não há forçosamente homogeneidade, que podem 

provir de fontes diversas, ser de épocas diferentes, obedecer a princípios 

de produção e lógicas de desenvolvimento heterogêneos e não recorrer aos 

mesmos procedimentos de legitimação. Isto significa dizer que a relação 

entre educação e cultura poderia ser mais bem compreendida através da 

metáfora da bricolage (como reutilização, para fins pragmáticos 

momentâneos, de elementos tomados de empréstimo de sistemas 

heterogêneos) do que através da metáfora do reflexo ou da correspondência 

expressiva (FORQUIN, 1993, p. 15). 

 

 

Essa seleção decorria de fatores sociais, políticos e ideológicos que, de acordo com 

o autor, comportavam algo de arbitrário e de constante questionamento da escola legada 

pelos antepassados, e se realizava pelo entrecruzamento de ações institucionais por meio do 

currículo oficial; dos docentes com o currículo real e dos discentes com o currículo 

aprendido. 

Forquin apresenta a “cultura escolar” como sendo aquele conjunto de saberes que, 

uma vez organizado, didatizado, compõe a base de conhecimentos sobre a qual trabalham 

professores e alunos. E, nessa ideia, está pressuposta uma seleção prévia de elementos da 

cultura humana, científica ou popular, erudita ou de massas. Seriam esses elementos 

estruturais determinantes nos processos pedagógicos, organizativos, de gestão e de tomada 

de decisões no interior da escola, responsáveis pela instituição daquilo que Forquin (1993) 

chama de “mundo social” da escola, ou seja, o conjunto de “características de vida próprias, 

seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 

transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos” (FORQUIN, 1993, 

p. 167), tomadas de empréstimo da cultura geral e reconfigurados pelo processo de 

bricolagem. 

Por fim, recorremos a António Viñao Frago (2001) ao afirmar que a cultura escolar 

recobre as diferentes manifestações das práticas instauradas no interior das escolas, 

transitando de alunos a professores, de normas a teorias. Na sua interpretação, engloba-se 

tudo o que acontece no interior da escola. Para ele, nem os espaços, nem os tempos escolares 

são dimensões neutras da educação. Ao contrário, constituem-se corporeidades dos sujeitos 

escolares, impondo, por sua materialidade, uma determinada aprendizagem sensorial e 

motora, bem como disseminavam símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
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Encontramos nesse autor um exemplo dessa disseminação simbólica-estética-

cultural ideológica, em seu livro Alfabetização na sociedade e na história, publicado no 

Brasil em 1993, no qual defendeu que sociedades largamente escolarizadas tendiam a 

valorizar o conhecimento da escrita e a conferir maior prestígio social aos indivíduos que 

demonstrassem capacidade em organizar o pensamento pela lógica escritural. O autor fez 

referência aos sujeitos que, apesar de conviverem socialmente com a escrita, faziam dela uso 

precário e, por isso, foram denominados por ele, analfabetos secundários. Os analfabetos 

primários eram aqueles encontrados em comunidades nas quais ler e escrever não eram 

saberes partilhados.  

Frago conclui que o estigma dos analfabetos na sociedade ocidental era resultante 

da absorção, pelo corpo social, de um critério de julgamento puramente escolar. Além de 

abarcar as mais diversas dimensões do cotidiano da escola e de se pulverizar sobre a 

sociedade, a cultura escolar, para o autor, variava também de acordo com a instituição 

investigada. Nesse sentido, preferia a acepção culturas escolares. À ampliação horizontal do 

conceito, acrescentava-se uma ampliação vertical. Haveria, assim, tantas culturas escolares 

quanto instituições de ensino. 

 

Pode ser que exista uma única cultura escolar, referível a todas as 

instituições educacionais de um determinado lugar e período, e que até 

consigamos isolar suas características e elementos básicos. No entanto, do 

ponto de vista histórico, parece mais proveitoso e interessante falar, no 

plural, das culturas escolares. [...] Não há duas escolas, faculdades, escolas 

secundárias, universidades ou faculdades, eles não são exatamente os 

mesmos, embora possam ser estabelecidas semelhanças entre eles. As 

diferenças crescem quando comparamos as culturas de instituições que 

pertencem a diferentes níveis educacionais (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 33, 

tradução nossa)27. 

 

Viñao Frago estendia o conceito a todas e a cada uma das instituições escolares. 

Isso permitia atribuir a cada escola, colégio e universidade uma singularidade, o que 

colaborava com a ampliação das possibilidades de estudos no campo da história das 

instituições, ao mesmo tempo em que impunha um limite a análise da categoria quando 

                                                           
27 Puede ser que exista una única cultura escolar, referible a todas las instituciones educativas de un 

determinado lugar y período, y que, incluso, lográramos aislar sus características y elementos básicos. Sin 

embargo, desde una perspectiva histórica parece más fructífero e interessante hablar, en plural, de culturas 

escolares. [...] No hay dos escuelas, colegios, institutos de enseñanza secundaria, universidades o faculdades 

exactamente iguales, aunque puedan establecerse similitudes entre ellas. Las diferencias crecen cuando 

comparamos las culturas de instituciones que pertenencen a distintos niveles educativos. (VIÑAO FRAGO, 

2001, p. 33) 
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confrontada com a necessidade de abarcar o conjunto das maneiras de escolarização do 

social em determinada época.  O autor também identificava o sentido de cultura escolar com 

as continuidades e persistências.  

A despeito dessas diferentes abordagens, um elemento está sempre presente quando 

o objeto de estudo é a escola, qual seja, o reconhecimento da existência de uma cultura 

própria dessa instituição, cultura que a conforma de uma maneira particular, com uma prática 

social própria e única. Podemos dizer que existem inúmeras características que aproximam 

os comportamentos das escolas, bem como as investigações sobre ela, e há uma infinidade 

de outras que os diferenciam. No entanto, parece não haver inconvenientes em considerar a 

escola como uma instituição com cultura própria.  

Sendo historicamente tributária de uma relação privilegiada com as áreas científicas 

da História e da Sociologia, a investigação da cultura escolar tem vindo progressivamente a 

se constituir num espaço complexo que procura articular, entre outros aspectos, a cultura e 

a escola, o individual com o social, além de gerir a complexidade das relações entre as 

exigências da investigação e as exigências da intervenção. Tal formato, faz da investigação 

educacional um campo privilegiado para a renovação teórica e metodológica dos contextos 

epistemológicos, organizacionais e disciplinares, o que acaba por contribuir para que as 

escolas se reapropriem do sentido de suas práticas.  

Cultura escolar ou cultura da escola, seguindo nossa compreensão, são conceitos 

que acabam evidenciando praticamente a mesma coisa, isto é, a escola é uma instituição 

social, que possui suas próprias formas de ação, construídas no decorrer da sua história, 

tomando por base os confrontos e conflitos, oriundos do choque entre as determinações 

externas a ela e as suas tradições, as quais se refletem na sua organização e gestão, nas suas 

práticas mais elementares e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo 

e qualquer tempo,  fracionado ou não. 

Os principais elementos que desenhariam essa cultura seriam os atores (famílias, 

professores, gestores e alunos), os discursos e linguagens (modos de conversação e 

comunicação), os espaços institucionais (organização escolar e sistemas educativos) e as 

práticas (pautas de comportamento que chegam a se consolidar durante um tempo). No que 

tange ao saber docente, categoria central de nossa pesquisa, comparando as ideias dos 

autores indicados, podemos afirmar que Viñao Frago e Forquin valorizam a diferença entre 

saber docente e técnico; Chervel e Julia entendem que o professor põe em funcionamento os 

dispositivos escolares. Diante disso, interrogamos: Cabe ao professor levar o aluno a 
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redescobrir um conhecimento já inventado pela ciência? Voltaremos a essa questão quando 

discutirmos os saberes a ensinar, ainda neste capítulo. 

 

2.1.3 Cultura escolar: os caminhos do entendimento 

 

Em termos antropológicos, a cultura pode ser compreendida como um sistema 

comum de significados, do qual fazem parte conteúdos implícitos e explícitos que, 

deliberadamente ou não, são aceitos e seguem sendo reproduzidos através de gerações por 

membros de um mesmo grupo social. A partir desta definição, podemos, grosso modo, 

definir cultura escolar como uma rede de significados compartilhados pelo conjunto de 

atores sociais que participam e interagem na construção do cotidiano da escola e por ele 

transmitido e assimilado. 

Ao analisarmos as diferentes dimensões da cultura escolar, temos, segundo Barroso 

(1996, sem indicação de página), a possibilidade de identificar três tipos de abordagens: 

 

Numa perspectiva funcionalista, na qual a instituição educativa é vista 

como um simples transmissor de uma cultura que é, definida e produzida 

exteriormente e que se traduz nos princípios, finalidades e normas que o 

poder político (social, econômico, religioso) determina como constituindo 

o substrato do processo educativo e da aculturação das crianças e dos 

jovens.  

Numa perspectiva estruturalista, a “cultura escolar” é a cultura produzida 

pela forma escolar de educação, principalmente através da modelização 

das suas formas e estruturas, seja o plano de estudos, as disciplinas, o modo 

de organização pedagógica, os meios auxiliares de ensino, etc. 

Finalmente, numa perspectiva interacionista, a “cultura escolar” é a cultura 

organizacional da escola. Neste caso, não falamos da Escola enquanto 

instituição global, mas sim de cada escola em particular. O que está em 

causa nesta abordagem é a “cultura” produzida pelos atores 

organizacionais nas relações uns com os outros, nas relações com o espaço 

e nas relações com os saberes (grifo nosso). 

 

Utilizando o quadro de referência criado pelo autor, percebemos que, numa 

perspectiva funcionalista, dois elementos são constitutivos desta cultura escolar: as normas 

e práticas. Neste sentido, a escola seria reduzida a um papel de transmissora de uma cultura 

exteriormente definida, sob a responsabilidade de realizar as finalidades educacionais. Uma 

mediadora entre a cultura instituída e os alunos, assim sendo, ela se faria às margens da 

cultura social dominante, não sendo, portanto, produtora de uma cultura própria. 
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Contra essa visão funcionalista, muitos autores adotam a perspectiva estruturalista 

e destacam o fato de a instituição educativa não se limitar a reproduzir uma cultura que lhe 

é exterior, mas produzir uma cultura que lhe é própria. Chervel (1998, p. 193) reconhece que 

“apesar de vinculada à sua tarefa de formação, de educação e de instrução, a escola funciona 

como um sistema autorregulativo e largamente autônomo”. O reconhecimento da 

“autonomia relativa” do sistema educativo e de cada escola, tem consequências para o 

próprio conceito de cultura escolar porque ratificam a sua peculiaridade e sua capacidade 

autoinventiva. 

Por mais que a escola se transforme, gerações passem, alterações sociais e culturais 

aconteçam, ela é possuidora de culturas cujos elementos formadores são práticas e 

significados que permanecem com pequenas modificações. Apesar disso, as pessoas, no 

interior das instituições, reconstroem e buscam dar conta das tensões e contradições e 

organizam a vida escolar, suas ações e reações no cotidiano. Nesta perspectiva interacionista, 

interessa-nos a produção pelos principais atores organizacionais (os professores), em suas 

relações com os saberes.  

A cultura constituída no universo escolar é formada pela interação entre os 

programas, currículos oficiais, normas e legislações e pelos resultados da ação praticada 

pelos atores envolvidos no desenvolvimento desses programas: professores, gestores, 

funcionários, alunos e comunidade. Deste modo, a função social da escola vai além da 

prestação de serviços educativos básicos alicerçados por uma estrutura burocrática, uma vez 

que os indivíduos e suas práticas são fundamentais para a compreensão de processos 

pedagógicos, organizativos, de gestão e de tomada de decisões em seu interior.  

Nesse contexto, a capacidade de cada escola produzir sua própria cultura deriva de 

sua habilidade em elaborar e reelaborar uma dinâmica interna a partir de discursos, práticas, 

formas de comunicação e linguagens presentes no cotidiano escolar. Nóvoa (1995), ao 

analisar as organizações escolares, postula a existência de uma territorialidade espacial e 

também cultural, que deve mobilizar todas as dimensões da vida escolar: políticas, pessoais 

e simbólicas. Nessa dinâmica, a cultura escolar se manifesta e a identidade de cada escola é 

construída a partir de modos particulares de interagir, trabalhar, agir e pensar que se 

consolidam no seu dia-a-dia.  

Essa relação com a cultura escolar gera crenças e expectativas que operam na   

resistência ou no fortalecimento dos processos que nela se desenvolvem. Pérez Gómez 

(2001) recomenda que devemos “entender a escola como um cruzamento de culturas que 

https://www.infoescola.com/profissoes/professor/
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provocam tensões, aberturas, restrições e contrastes na construção de significados” (p. 12), 

o que nos leva a crer que a cultura representa bem mais do que meros conceitos, valores e 

crenças impostas, ela transcende à simples reprodução e implica a inserção na sociedade, de 

modo a interpretá-la de diferentes formas, contribuindo para transformá-la e criar novas 

construções sociais. 

Diante disso, a escola e os professores precisam oferecer aos alunos a possibilidade 

de entender os sentidos, implícitos ou não, que recebem em seu desenvolvimento, cabendo 

ao docente promover a análise crítica em sua prática educativa, enquanto busca compreender 

a trama oculta de significados presentes na rede simbólica do contexto educacional. Gómez 

(2001) apresenta-nos uma análise das diferentes culturas que interagem no espaço escolar e 

cujo conhecimento pode clarear as profusões latentes contidas na rede simbólica da vida 

escolar, por vezes imperceptíveis. São elas: a cultura crítica, social, institucional, 

experiencial e acadêmica. 

A cultura crítica representa o conjunto de significados e produções construídas nos 

diferentes campos do saber, e que os grupos humanos vêm acumulando ao longo de sua 

história. Essa realidade se transforma e vivencia um processo de crise frente às mudanças no 

que diz respeito ao deslocamento de valores, advindas da transição paradigmática do 

moderno para o pós-moderno, fundamentado na hibridização, fragmentação, autonomia, 

pragmatismo, relativismo, multiculturalismo, aldeia global, estética. Percebe-se que, por 

vezes, tais características representam um avanço no pensamento rígido e mecanizado, 

entretanto, nas entrelinhas também estão inseridas novas formas de controle e manipulação 

da sociedade. 

Em relação à cultura social, o autor se refere à ideologia cotidiana que se instala na 

escola e corresponde às condições econômicas, políticas e sociais da pós-modernidade. Suas 

características são bem definidas: normas, valores e atitudes estão impregnados da ideologia 

neoliberal, da economia do livre mercado, da iniciativa da propriedade privada, enfim, da 

globalização. É inevitável, segundo Gómez (2001), diante da sociedade capitalista na qual 

vivemos, crer na possibilidade de democratização de todas as formas de participação, de 

cultura, de conhecimento, de justiça, de acesso, de espaço, de vida. Para o autor, isso seria 

uma compreensão ingênua.  

Gómez (2001) reconhece a imposição de certas instituições – como a escolar – de 

padrões de conduta que controlam e reproduzem os valores do sistema vigente e de sua 

própria estruturação. Essa é a cultura institucional. Para entendê-la, é necessário articular os 
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aspectos macro e micro que se complementam nas instâncias política, econômica e social. 

Nessa mediação, evidencia-se que a política educativa está assumindo a tarefa de 

instrumentalizar as exigências do mercado por meio de infinitas análises estatísticas, 

puramente a fim de descobrir novas formas de manipulação e controle da sociedade, no 

momento de possíveis reivindicações, além de demonstrar e provar para os organismos 

internacionais que frequentemente auxiliam os países em desenvolvimento seu progresso no 

campo educacional. 

Sobre a cultura experiencial, ele diz que esta representa e é construída no contexto 

social e na subjetividade de elaboração simbólica que cada sujeito estabelece com os outros, 

com o meio e consigo mesmo. O autor denomina de plataforma cognitiva, afetiva e 

comportamental de onde partem os alunos para assentar as explicações que têm ao contatar 

os conhecimentos. Aqui Gómez procura entender o processo de construção de significados 

nos sujeitos, apontando o caráter ambíguo e contraditório da escola e perguntamos: só o 

ensino na escola é válido, importante, relevante, aceito? O professor não pode aprender com 

os alunos também, por meio de trocas culturais, de conhecimentos, de experiências, do 

convívio e da interação com outros membros da comunidade escolar? 

Tais questionamentos representam e refletem na última cultura discutida pelo autor, 

a acadêmica. Ela se configura como o que se pretende ensinar, socializar e problematizar de 

modo a promover a aprendizagem própria de instituição escolar. Um dos grandes impasses, 

apesar de leis e propostas inovadoras, é a descontextualização dos conhecimentos 

desenvolvidos na escola com anseios, buscas, dúvidas, curiosidades e necessidades dos 

alunos. Em consequência disso, o ensino se torna cansativo e monótono, sem vistas a motivá-

los à discussão e questionamentos. Pérez Gómez (2001, p. 261), a esse respeito, escreve: 

“Na aula e na escola, há de se viver uma cultura convergente com a cultura social, de modo 

que os conceitos e disciplinas se demonstrem instrumentos úteis para compreender, 

interpretar e decidir sobre os problemas da vida escolar e da vida social”. 

Depreende disso a necessidade de trabalhar com a aprendizagem relevante, 

construir os conhecimentos a partir da cultura experiencial dos alunos, refletir sobre as 

diferentes culturas, vincular a cultura acadêmica com as demais, já que esta representa a 

socialização do conhecimento de forma mais específica e sistematizada, entender a natureza 

do trabalho docente na criação da cultura própria em cada contexto educativo com a 

colaboração de todos os envolvidos nesse processo. Considerar as culturas trazidas pelos 

alunos, a fim de intercambiá-las com a cultura escolar, consolidando a escola como espaço 
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de ação, também desses sujeitos, estimulando-os a se identificar e se interessar por ela, para 

além do seu papel transmissor de conhecimentos. 

Chervel (1990, p. 195) nos diz que “o único limite verdadeiro com o qual se depara 

a liberdade do mestre é o grupo de alunos que ele encontra diante de si”. Entendemos o 

otimismo do autor em relação à autonomia docente, mas sabemos que esta produção de 

conteúdos não ocorrerá sem resistências e que não será sempre da mesma maneira, até 

porque ela é permeada de contradições e interesses diversos, os grupos mudam e, com eles, 

também os conteúdos ensinados e o modo como ocorre este ensino. Nesse sentido, Sacristán 

(2000, p. 167) nos alerta que “na realidade ninguém pode escapar da estrutura, e uma grande 

maioria aprende logo, e com certa facilidade, a conviver com ela e até assimilá-la como 

‘meio natural’”. 

Se o professor não decide a sua ação no vazio e sim dentro de um contexto, de uma 

realidade político-social, de uma instituição marcada por uma cultura própria, suas ações não 

são de caráter pessoal e criativo, mas uma prática social. Seguindo a lógica do pensamento 

de Sacristán (2000), de que o professor não seleciona as condições nas quais realiza seu 

trabalho, perguntamos: como se dá esta produção de saberes dentro da escola nas condições 

supracitadas, reconhecendo que a natureza do fazer docente não se limita a elaborar aulas ou 

ditar cursos, mas também produzir conteúdos ensináveis? Como a cultura escolar reage à 

presença do professor, isto é, qual a interferência desse sujeito em sua cultura? Que novas 

tensões surgem no embate entre os saberes vindos da universidade e os saberes constituintes 

deste ethos escolar? Como a cultura escolar interfere na (re)construção dos saberes?  

 

2.2 SOBRE OS SABERES 

 

 Ao professor sempre foi creditado o conhecimento. É a profissão do saber, da 

organização didática, da seleção e exposição de conteúdos, do revisar, exercitar, avaliar. 

Compreender a prática pedagógica do professor, que é tomado aqui como um mobilizador 

de saberes, requer uma revisão de conceitos, considerando que em sua trajetória, o professor 

constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização destes, das 

suas experiências, seus percursos formativos e profissionais. Desta forma, a profissão 

docente começa a ser percebida para além de um conjunto de competências e técnicas, em 

que há um entroncamento do pessoal com o profissional, na elaboração de seus saberes. 
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 Considerar saberes, no plural, implica reconhecer a pluralidades deste traço da 

docência, a especificidade de cada um deles e as múltiplas relações que estabelecem entre 

si, com a realidade escolar e exterior a ela também. Neste movimento de explicações, 

recorremos à Filosofia, à Epistemologia, à Sociologia da Educação e à história das 

disciplinas escolares, com suas posições diversificadas, reportando-nos a teóricos que tratam 

a questão do saber como um termo ambivalente de caráter filosófico e, geralmente, 

confundido com conhecimento e também dos saberes do ensino (saber acadêmico, saber a 

ensinar e saber ensinado), que tem modos de produção, lógicas e funções diferenciadas. 

 

2.2.1 Saber e conhecer 

 

 Na busca por possíveis sentidos para a palavra saber28 e suas implicações no 

contexto da docência, percebemos uma aproximação inevitável com outra palavra: 

conhecimento, sendo comumente consideradas sinônimas. Assim, buscamos investigar, de 

modo geral, o que nos ensina cada termo e sua relação um com outro, numa perspectiva 

dicionarizada e filosófica para, em seguida, determo-nos aos saberes considerados como 

sendo característicos da cultura escolar e da docência. Vejamos, 

 

SABER. [Do lat. sapere, 'ter gosto'.] V. t. d. 1. Ter conhecimento, ciência, 

informação ou notícia de; conhecer; [...]. 2. Ter conhecimentos técnicos e 

especiais relativos a, ou próprios para:; [...] 3. Estar convencido de; ter a 

certeza de; [...] 4. Ser instruído em; conhecer; [...] 5. Ter meios, capacidade, 

para; conseguir: Não sei dizer o que sinto. 6. Ter capacidade, 

conhecimento, para: Sabe explicar o fato, pois presenciou tudo. 7. Ter a 

certeza de coisa futura; [...]. 8. Poder explicar; compreender; [...]. 9. Reter 

na memória; decorar; [...]. 10. Perguntar, indagar [...]. 11. Conseguir, 

alcançar [...]. 12. Julgar, considerar; ter como [...]. 13. Ter conhecimento, 

informação, ciência ou notícia; estar informado [...].14. Perguntar, indagar 

[...]. 15. Ter sabor ou gosto [...]. 16. Ter conhecimento, erudição ou ciência; 

ser erudito. 17. Ter conhecimento, informação ou notícia de alguma coisa; 

[...]. Ter sabor; ser sápido [...]. 19. Erudição, sabedoria. 20. Prudência, tino, 

sensatez. 21. Experiência, prática. [...]. (FERREIRA, 1999, p. 1792).  

CONHECIMENTO. [De conhecer + -imento.] S.m. 1. Ato ou efeito de 

conhecer. 2. Ideia, noção. 3. Informação, notícia, ciência. 4. Prática da 

vida; experiência. 5. Discernimento, critério, apreciação. 6. Consciência de 

si mesmo; acordo. [...] 9. Filos. No sentido mais amplo, atributo geral que 

têm os seres vivos de reagir ativamente ao mundo circundante, na medida 

de sua organização biológica e no sentido de sua sobrevivência. 10. Filos. 

Processo pelo qual se determina a relação entre sujeito e objeto [...] 11. 

Filos. A apropriação do objeto pelo pensamento, como quer que se conceba 

                                                           
28 Usado como substantivo. Ao consultar o dicionário percebemos que a palavra é tomada mais como verbo 

que como substantivo. 
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essa apropriação: como definição, como percepção clara, apreensão 

completa, análise, etc. [...] (FERREIRA, 1999, p.529).  

 

  

 A consulta ao dicionário nos mostra dois termos tomados como sinônimos, cujos 

significados convergem para ciência, informação, ato de conhecer, etc. Com a pretensão de 

entender o sentido destas palavras, no contexto da docência e suas implicações na área de 

educação, consideramos insuficiente este resultado e recorremos ao campo da Filosofia na 

tentativa de ampliar os conteúdos destes conceitos e entender suas relações e aplicações no 

universo educacional. Lalande (1993)29 indica que:  

 

SABER (verbo e subst.) D. Wissen; E. To Know; (subst.) Knowing, 

Knowledge (about); F. Savoir; L. Sapere.  

A. (verbo). Conhecer (no sentido B desta palavra); (subst.) estado de 

espírito que conhece; relação do sujeito que pensa com um conteúdo 

objetivo do pensamento, formulável numa proposição, de que admite a 

verdade por razões intelectuais e comunicáveis. Cf. Ciência.  

B. (subst.) Aquilo que se sabe. Só se diz propriamente neste sentido se os 

conhecimentos em questão forem suficientemente numerosos, 

sistematizados e elaborados por um trabalho contínuo do espírito (p. 971).  

 

 

 Conforme posto em Lalande (1993), saber opõe-se à ignorância, à opinião, à fé ou 

à crença, significando precisamente uma relação entre o sujeito que sabe e a proposta 

conhecida como verdadeira, ladeada pelo sentimento de segurança que se produz quando se 

tem consciência da relação posta em movimento numa dada realidade. 

 Para a categoria conhecimento, encontramos as seguintes acepções: 

 

CONHECIMENTO D. Erkenntnis nos sentidos A e B, Kenntnis nos 

sentidos C e D; E. Cognition no sentido A, Knowledge em todos os 

sentidos e até mais amplamente do que em francês e português; 3 F. 

Connaissance; I. Cognizione; conoscimento, sobretudo nos sentidos C e D 

(coisa conhecida). 

A. Ato do pensamento que põe legitimamente um objeto enquanto objeto, 

quer se admita ou não uma parte de passividade neste conhecimento.  

B. Ato do pensamento que penetra e define o objeto do seu conhecimento. 

O conhecimento perfeito de uma coisa é, neste sentido, aquele que, 

subjetivamente considerado, não deixa nada obscuro ou confuso na coisa 

                                                           
29 Numa época em que os conceitos são frequentemente confusos e equívocos a ponto de se tornarem 

inutilizáveis, ou “à deriva” como afirma Aplle (1999), a exigência de uma definição rigorosa dos conceitos e 

de suas articulações internas adquire importância vital. O dicionário de Filosofia mostra como alguns conceitos 

foram desenvolvidos e explorados apresentando, assim, um balanço do trabalho filosófico do ponto de vista de 

sua fase atual. 
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conhecida; ou que, objetivamente considerado, não deixa fora dele nada do 

que existe na realidade à qual se aplica.  

C. Conteúdo do conhecimento no sentido A (pouco usado).  

D. Conteúdo do conhecimento no sentido B. Muito freqüente, sobretudo, 

no plural: os conhecimentos humanos, etc (p. 192).  

 

 Quanto à palavra conhecimento, vimos que implica também numa relação do 

sujeito com o objeto conhecido, da mesma forma como acontece com a palavra saber, sendo 

que essa relação, conhecimento-sujeito-objeto, dá-se no sentido de aquerenciar-se com o 

objeto para compreendê-lo. Porém, essa relação não parece apresentar uma preocupação com 

um dado contexto ou a uma área de aplicação. Dá-nos a entender que a palavra conhecimento 

é uma verdade pré-construída, contínua, estática, independente do contexto onde será 

incorporada. A palavra conhecimento se refere a situações objetivas e teóricas que, 

devidamente sistematizadas, dão lugar à ciência, o que de certa forma nos confunde, porque 

ciência procede do verbo scire – que significa saber. A palavra saber pode se referir a 

situações tanto objetivas como subjetivas, tanto teóricas quanto práticas. É a palavra 

conhecimento cabendo dentro da palavra saber, e não o contrário.  

 Tomamos a palavra saber num sentido mais forte do que o termo conhecimento 

para falar do que os professores pensam e fazem em seu trabalho docente. Parece, a princípio, 

que a utilização precisa dos termos “saber” e “conhecimento” é um problema de tradução, 

pois até mesmo para os filósofos não há uma posição muito clara sobre seus sentidos e 

diferenças. Herdamos o vocábulo dos gregos que distinguiam o saber (episteme), entendido 

como conhecimento teórico, da sabedoria (sophia) tido conhecimento simultaneamente 

teórico e prático. 

 A autora Marilena Chauí (2002) fala de uma ambivalência quando trata da origem 

epistemológica do termo philosophía (que deriva de philos e de sophia) e da grandeza dos 

filósofos em reunir dois sentidos para conceber o saber como condição da sabedoria e a 

sabedoria como formação superior do saber. Nas palavras dela, 

 

 Na verdade, palavra sophia carrega uma ambivalência que se tornará 

bastante perceptível no decorrer da philosophía, pois tanto pode significar 

o saber, entendido como conjunto sistemático e racional de conhecimentos 

sobre o mundo e os homens (e sophós é aquele que conhece 

verdadeiramente a realidade), como pode significar sabedoria, entendida 

como disposição humana para uma vida virtuosa e feliz (e sophós é aquele 

que sabe bem conduzir sua vida ou praticar o bem) (p. 15).  
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 Mas é nas ideias elaboradas por Xavier Zubiri (1935), que publicou trabalhos em 

revistas de 1934 a 1942 recolhidos em um livro Naturaleza, História, Díos (1944), 

principalmente no capítulo intitulado ¿Qué es saber?30 , que encontramos uma forma ainda 

mais clara de entendimento da palavra saber para alguns filósofos, 

 

a palavra saber aparece primeiro, com Parmênides, como um discernir. A 

realidade oferece como algo que parece ser algo e é outra coisa; o saber-

discernir distingue então o parecer e o ser, em virtude dessa experiência ou 

sentido do ser que é a inteligência [...]. Este saber proporciona um juízo 

sobre o ser verdadeiro e o enuncia [...] como a idéia da coisa sabida. Em 

segundo lugar, o saber é, como se percebe em Platão, um definir; portanto, 

não consiste apenas em distinguir o que é e o que parece ser, mas é 

averiguação daquilo em que consiste o que é: a essência. Em terceiro lugar, 

o saber é, como já indicou Aristóteles, um conhecer porque a coisa 

examinada é como é: saber é, nesse caso, conhecimento da essência não só 

como conteúdo da definição, mas como o que essencialmente constitui a 

coisa (p. 29).  

 

 

 De acordo com Zubiri (1974), saber significou primariamente discernir o que é do 

que não é; o ser do parecer ser. Saber é discernir. Mas até que ponto saber é discernimento? 

É Platão que amplia essa discussão apresentada e defendida pelo pensamento de Parmênides. 

Para este filósofo, saber é muito mais do que discernir aparência e realidade. É necessário 

que possamos oferecer explicações e justificativas que deem conta da essência verdadeira 

do objeto.  

 No entendimento de Zubiri (1974), essa questão ainda não estava suficientemente 

explicada. Em certo sentido, saber é algo muito mais do que discernir e definir. Seu 

entendimento é que foi Aristóteles quem deu à questão do saber sua arquitetura decisiva, 

ampliando seu conceito, pois saber não é só discernir e definir, é algo mais que isso: 

 

Nós não apenas definimos a coisa, mas "a demonstramos" em sua 

necessidade. Demontração não significa aqui uma prova racional, mas uma 

exibição da articulação de algo, como quando falamos de uma 

"demonstração" de força militar ou de opinião pública em uma 

manifestação. O saber por excelência é o saber demonstrativo do 

necessário porquê das coisas. Nesta demonstração,  não fizemos senão, 

explicar a ideia em linhas gerais, de modo diferente do simplesmente 

indicado. Saber não é discernir nem definir: conhecer é entender, 

demonstrar. Somente a articulação interna do "o que" e do "por que" torna 

                                                           
30 Disponível em:  http://www.zubiri.org/works/spanishworks/nhd/nhdcontents.htm. Acesso em: 14 abr.2019. 
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possível uma ciência sensu stricto que nos diz quais são as coisas (p. 43, 

tradução nossa)31. 

 
  

 Para saber, basta entender a “verdade” das coisas desde os seus princípios? Não! É 

necessário conquistar a posse da “realidade” que permite colocar o conhecimento em ação 

num determinado contexto e ocasiona a construção do saber. Não basta, pois, apreendermos 

a “verdade da realidade”, o conhecimento, é necessário construirmos a “realidade da 

verdade”, que é o saber. 

 

Não apenas a "verdade da realidade", mas também a "realidade da 

verdade". "Na verdade, realmente" é como as coisas devem ser entendidas. 

A realidade é um caráter de coisas difíceis de expressar. Apenas aqueles 

que "adoeceram", ou que "conhecem" um amigo, "sentem" a doença e 

"sentem" a amizade (idem, p. 50, tradução nossa)32. 

 

 

 Concordamos com o autor que não basta conhecer o que é um professor ou 

conhecer o que ele faz. É necessário saber o que é ser um professor e saber o que ele 

realmente faz. Entendendo que é insuficiente a compreensão do conhecimento (“verdade da 

realidade”), precisamos ampliar o conhecimento, para chegarmos à compreensão do saber 

(“realidade da verdade”), em nosso caso, a constituição do saber docente. 

 

2.2.2 O Saber sábio 

 

 Conforme exposto, a concepção de saber é complexa, empregada muitas vezes 

como sinônimo de conhecimento e um conceito sobre o qual não há consenso entre filósofos 

e entre estudiosos da cognição humana. Aqui utilizaremos o termo saber na perspectiva de 

Tardif (2002), para quem seria um exagero considerar que tudo é saber, isto é, aceitar que 

todos os construtos humanos, todas as práticas humanas, toda forma de viver se constituam 

em saber. Desse modo, Tardif chama de “saber” unicamente os pensamentos, as ideias, os 

                                                           
31 No sólo hemos definido la cosa, sino que hemos "demostrado" en ella su necesidad. De-mostración no 

significa aquí prueba racional, sino exhibición de la articulación de algo, como cuando hablamos de una 

"demostración" de fuerza militar o de la opinión pública en una manifestación. El saber por excelencia es el 

saber demostrativo del necesario porqué de las cosas. En esta demostración no hemos hecho una vez más sino 

explicar los rasgos de la idea, de modo distinto al simplemente indicativo. Saber no es discernir ni definir: 

saber es entender, demostrar. Sólo la interna articulación del "qué" y del "porqué" hace posible una ciencia 

sensu stricto que nos diga lo que las cosas son (p.43).  
32 No sólo la "verdad de la realidad", sino también la "realidad de la verdad". "En realidad de verdad" es como 

las cosas tienen que ser entendidas. La realidad es un carácter de las cosas difíciles de expresar. Sólo quien ha 

"estado" enfermo, o quien "conoce" a un amigo, "siente" la enfermedad y "siente" la amistad (idem, p. 50).  
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juízos, os discursos, os argumentos que obedeçam a certas exigências de racionalidade 

(TARDIF, 2002, p. 199), entendida como capacidade do indivíduo de justificar o seu 

discurso para um interlocutor que o questiona sobre a pertinência, a adequação e o valor 

desse discurso, por meio de razões, de declarações, de procedimentos. 

 Essa concepção de saber não se restringe ao conhecimento científico, embora haja 

a exigência de racionalidade, pois o saber científico supõe, ainda, um corpo organizado, 

sistematizado de conhecimentos, com regras mais rigorosas e específicas de validação 

compartilhadas por uma comunidade e apresentado numa linguagem própria.  

 Assim, o saber “sábio” é o saber produzido principalmente pelos pesquisadores de 

um determinado campo de conhecimento, nos institutos de pesquisa ou nas universidades. 

Alguns chamam também de saber científico, pois são, geralmente, oriundos das ciências. O 

saber “sábio” tem características próprias, sendo a questão da validade fundamental, mesmo 

que não seja absoluta, isto é, que possa ser alterada com os avanços da própria ciência, ou 

que não seja consensual entre os pares. Essa validade é conferida, consolidada por uma 

comunidade, que é, geralmente, a comunidade dos que pesquisam na área, regida por regras, 

relações de poder e demarcações de territórios próprios. Além disso, o discurso científico é 

descontextualizado dos processos de criação, diz respeito a um produto: novos conceitos, 

novas teorias, novos procedimentos. 

 Quando nos referimos ao saber “sábio”, relacionando-o com uma área específica 

do conhecimento, estamos pensando no conhecimento científico estruturado, organizado, 

validado pelas comunidades científicas da determinada área, de acordo com regras próprias 

de construção, embora saibamos que não seja a única forma de conhecimento, esse saber 

sábio é organizado em áreas que podem ser chamadas disciplinas científicas, cujo 

entendimento, segundo Lopes (2000), é razoavelmente consensual. Constituem uma maneira 

de organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências 

dentro de um determinado ângulo de visão (TORRES SANTOMÉ, 1988, apud LOPES, 

2000, p. 156)33. Além disso, deparamo-nos também com, no mínimo, mais quatro conceitos 

no decorrer dos estudos e que percebemos serem tratados no cotidiano das escolas como “a 

mesma coisa”, confundidos em seus objetivos originais, mas que carregam em seu escopo 

princípios e características que julgamos necessário esclarecer aqui, neste capítulo, 

considerando que buscamos entender o modo como o “saber sábio histórico” é 

                                                           
33 TORRES SANTOMÉ, J. Globalização e interdisciplinaridade – o currículo integrado. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1988, p. 553. 
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(re)construído na cultura escolar. São estes os conceitos que buscamos diferenciar: história, 

historiografia e ciência histórica. A “história”, entendida como um conjunto de situações e 

acontecimentos pertencentes a uma época e a uma região, fato acontecido, objeto de estudo 

dos historiadores, é algo que se pode considerar como existente independentemente dos 

historiadores. A história não é constituída por frases e livros e sim por um encadeamento de 

atividades humanas ocorridas ao longo dos tempos e registradas de algum modo.  Os 

registros funcionam como referências, são as balizas que demarcam o campo no qual 

acontece a vida. Esses registros possuem duas características importantes: são fruto de uma 

seleção e estão localizados no tempo. Podemos afirmar, então, que os homens produzem 

histórias quando registram os acontecimentos ao longo do tempo.  

 Na concepção desenvolvida por Marc Bloch, em uma espécie de introdução à 

História que ele escreveu propondo-se a responder à pergunta que o filho de um amigo fez 

ao pai historiador: “papai, então explica para que serve a história”34. Consta que o autor não 

concordava com a definição de que a História é a ciência do passado, mas sim uma ciência 

dos homens no tempo. Mais tarde, Pierre Vilar (1985), da segunda geração dos Annales, 

influenciado por Bloch, abrange o conceito de História para fatos passados notáveis, mas 

também fatos anônimos, acontecimentos de massa, com dinâmica própria. 

 A relação entre passado e presente, tema recorrente no estudo da área, foi 

aprofundada por vários historiadores, dos quais lembramos aqui Lucien Febvre35, cuja frase 

“a História é filha de seu tempo”, tornou-se célebre. Apesar de ser natural que os 

historiadores partam de questões presentes para estudarem o passado, Jacques Le Goff 

adverte que isso não deve impedir o historiador de se distanciar do passado, evitando assim 

os anacronismos.  

 A historiografia, por outro lado, é o produto primário da atividade dos 

historiadores36. Ela é constituída essencialmente por textos escritos, reflete sobre os 

acontecimentos históricos e procura desvendar aspectos da história, mas não se detém a uma 

mera descrição da realidade histórica. Há também a reflexão sobre a atividade dos 

historiadores, uma espécie de meta-historiografia que discute sobre correntes e abordagens 

                                                           
34 Referimo-nos à obra publicada em 1949, por Lucien Febvre, com o título Apologie pour l l’histoire ou Métier 

d’historien, p. 41.  
35 FEBVRE, Lucien. Combates pela história. Lisboa: Presença, 1989. p. 262. 
36 Todos os autores adotam essa distinção conceitual, mas alguns utilizam a palavra “história” para descrever 

os dois níveis. Ver J. Le Goff, “História”, in J. Le Goff, org., Memória – História, p. 158. 
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utilizadas por estes. Isso quer dizer que é necessário que se tome o objeto da História em sua 

historicidade. 

 Mas, em se tratando do saber sábio histórico, vimos que uma crise no discurso 

histórico e das teorias da história37 levou ao questionamento sobre a validade de uma ciência 

histórica com afirmações como a que foi feita por Hayden White (1966)38, de que a História 

seria uma representação do passado, assim como as fontes utilizadas pelo historiador e, por 

isso, ela não seria uma ciência, estando mais próxima da arte, uma vez que seu discurso não 

era realista e que os historiadores faziam construções de versões que se diversificavam de 

acordo com as circunstâncias da época, ou de acordo com os lugares sociais de onde 

falassem. 

 Neste raciocínio, Hayden White (1966) afirma que a realidade vivida não produz 

sentido ou lógica interna. Este sentido é produzido pelo historiador na sua reconstrução de 

enredos por meio de uma linguagem figurativa que não é, para o autor, técnica ou mesmo 

racional e científica. Há, neste particular, um consenso entre vários autores39 de que questões 

teóricas seriam pouco discutidas pelo historiador e, sobretudo, discutidas pelos filósofos e 

cientistas sociais, a exemplo de Durkheim, Weber, Marx, Althusser, Foucault, Bourdieu, 

levando mais a uma apropriação de modelos teórico dos filósofos e cientistas sociais do que 

produção de teorias por parte dos historiadores. 

 Soma-se a isso o descrédito pelo qual passaram os principais modelos teóricos que 

herdamos dos séculos XVIII e XIX, como o Iluminismo e sua crença na sociedade 

harmonizada pelas luzes do saber; o Positivismo e sua crença na sociedade humanizada pelo 

saber científico e o Marxismo, com a sua crença numa sociedade justa e sem divisão em 

classe. Isso levaria a um distanciamento ainda maior por parte dos historiadores no tocante 

às questões teóricas e metodológicas de seu ofício profissional, em parte porque tais 

filosofias da história40 demonstraram-se ineficientes e irrealizáveis na prática. 

                                                           
37 Referindo-se às limitações que os modelos iluminista, positivista, marxista representaram no início do século 

XX. 
38 Hayden White publicou, em 1966, o ensaio O fardo da história (depois agrupado em seu livro de ensaios: 

Trópicos do discurso, de 1978) o questionamento sobre um nível médio epistemologicamente neutro dos 

historiadores estarem entre a arte e a ciência no plano de sua prática e de sua escrita. 
39 Dentre os quais, podemos citar Michel Vovelle, Pierre Villar, Paul Thompson, Pery Anderson, Eric 

Hobsbawm. 
40 Acreditamos que uma Teoria da história deve necessariamente possuir uma Filosofia da história que é, uma 

interpretação do processo histórico segundo um fim previamente estabelecido, ainda que em um tempo não 

programado, com vistas a se inquirir o sentido e as leis que diagnosticariam e proporcionariam o movimento 

de transformações e permanências entre as sociedades passadas e as sociedades presentes. (TOPOI, v. 7, n. 12, 

jan.-jun. 2006, pp. 261-266). 
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 O que seria necessário então para a elaboração de uma teoria da história? Neste 

momento em que analisamos a crise do discurso histórico e das teorias da história, na 

tentativa de caracterizar a ciência histórica (saber sábio), encontramos na obra de Rüsen 

(2001) não apenas algumas respostas às críticas de determinados autores41, como uma 

reconstrução das teorias da história e o indicativo de como definir um estatuto de 

cientificidade e racionalidade ao discurso histórico. Vamos então aos esclarecimentos feitos 

por este autor. 

 Rüsen afirma que a 

 

teoria não é mais que uma elaboração especial dessa constante reflexão do 

sujeito cognoscente sobre si mesmo [...] essa reflexão se efetiva, em 

correlação com o objeto primário do pensamento: a ‘história’ [...] [nesse 

sentido a] teoria da história articula-se com a autorreflexão do pensamento 

histórico, que se processa no trabalho quotidiano da pesquisa histórica 

(2001, p. 25-6).  

 

 Assim, ele buscou demonstrar “que o olhar dos historiadores passa dos objetos de 

seu conhecimento científico a seus princípios, como eles surgem e para que são 

tematizados”. O que a teoria “analisa, como fundamento da ciência da história, não pode ser 

tratado independentemente das razões e das finalidades dessa atividade” (2001, p. 26). 

Portanto, a teoria da história 

 

tem de apreender [...] os fatores determinantes do conhecimento 

histórico que delimitam o campo inteiro da pesquisa histórica e da 

historiografia, identificá-los um a um e demonstrar sua 

interdependência sistemática. E como a pesquisa e a historiografia 

nada têm de estático, cabe a teoria mostrar como esse sistema é um 

processo dinâmico (RÜSEN, 2001, p. 29).  

  

 Para que isso aconteça, o autor aponta que o historiador articula essas reflexões 

dentro do que definiu como matriz disciplinar, onde estariam agrupados cinco elementos: 

ideias, métodos, formas, funções e interesses. Segundo ele “uma ‘matriz disciplinar’ é uma 

explicação teórica do tipo de racionalidade da constituição histórica de sentido” (2001, p. 

161). Portanto, a história para Rüsen seria científica porque “ciência é método” (2001, p. 

98). 

                                                           
41 Como os já citados Hayden White e Michel Foucault, por exemplo. 
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 Diferentemente de Hayden White, que almejou, entre as décadas de 1960 e 1970, 

demonstrar que a História é um artefato discursivo em prosa, sendo um tipo específico de 

literatura, Jörn Rüsen (2001) objetivou, nas décadas de 1980 e 1990, estabelecer que a 

História, quando cientificamente conduzida por meio de procedimentos empíricos e teóricos 

adequados, torna-se um tipo específico de ciência. E a teoria da história, nesse sentido, teria 

uma função primordial, pois,  

 

no estudo de história, a teoria desempenha um papel importante na 

profissionalização didática dos historiadores. Esse papel consiste[iria] em 

transmitir aos historiadores em formação uma concepção sólida da 

especificidade profissional de sua ciência (RÜSEN, 2001, p. 38). 

   

  A ciência histórica é, pois, peculiar. Ela regula metodicamente o pensamento 

histórico e opera com quatro modos de plausibilidade (RÜSEN, 2015, p. 64): 1) o modo pelo 

qual relatam o que ocorreu no passado; 2) o modo pelo qual explicam os acontecimentos 

relatados; 3) o modo pelo qual afirmam o significado do acontecido; 4) o modo pelo qual 

representam, pela narrativa, o efetivo acontecido no passado em seu  significado no presente. 

 Rüsen (2015, p. 275) considera que a articulação do passado ao futuro com o 

objetivo de atender às carências de orientação do presente devem ser sustentadas pela 

“determinação constante de sentido”. Este elemento, o sentido, deve ser compreensível, 

expressivo e capaz de garantir a direção na vida prática, a despeito de sua vinculação a uma 

pluralidade de culturas históricas. É justamente esta característica que liga o sentido histórico 

à contradição, isto é, uma “significância precária” que estimula a busca de significados 

históricos.  

 Apesar de a história como ciência propiciar a constituição de sentidos mediante o 

pensamento metódico, a razão humana não pode ser restringida a esse tipo de pensamento, 

pois, como afirmou Rüsen (2015, p. 285), “há inúmeras outras carências de orientação, muito 

fortes, que não podem ser satisfeitas pelos resultados cognitivos do conhecimento histórico”. 

Isso não quer dizer que o pensamento histórico deva ser menosprezado, mas sim reconhecido 

nos limites que a história como ciência impõe, permitindo articular o “contrassenso da 

experiência de vida” à confiança depositada nos “elementos prévios de sentido” (RÜSEN, 

2015, p. 287). 

 

2.2.3 Saber a ensinar: disciplina acadêmica  
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Qual a relação entre os saberes científicos e os saberes escolares, veiculados nas 

escolas de educação básica em nosso país? Se o ensino superior detém o status de formador 

dos profissionais de educação que atuam na cultura escolar e é o espaço onde o conhecimento 

científico se aproxima destes, compondo parte do seu repertório cultural e profissional, este 

saber é um intermediário que também carece de ser questionado, uma vez que a relação entre 

os saberes científicos e os escolares pode ter repercussões substanciais no processo de 

formação, como também a formação pode ter sobre esses saberes.  

A organização desses níveis de saberes, científicos, acadêmicos universitários e os 

escolares, bem como a lógica e os condicionantes que regem, são diferentes e merecem ser 

tratados, sabendo-se que há relações entre eles, mas que carecem de ser explicitadas, 

considerando que a relação da disciplina acadêmica com a disciplina científica é mais forte 

que sua relação com a disciplina escolar. Ainda assim, há aspectos que interferem em sua 

construção e que não podem ser negligenciados. 

As disciplinas escolares são, segundo Lopes e Macedo (2002), instituições sociais 

que definem caminhos para a formação dos alunos, garantem status aos professores e 

atendimento a padrões sociais externos. O mesmo pode ser dito sobre as disciplinas 

acadêmicas que não são recortes de um campo científico transposto para o ensino, mas frutos 

de uma negociação. Perrenoud (2000, p. 3) afirma que “na universidade como na escola, as 

disciplinas de ensino são construtos sociais cujas origens, as fontes de legitimidade e o status 

epistemológico e praxeológico são muito diversos”. Podemos deduzir, desse modo, que as 

disciplinas acadêmicas são construções próprias que incluem finalidade do curso, perfil 

profissional, dentre outros. 

Diferentemente da disciplina escolar que sofre maior interferência do contexto 

externo42, o que está em jogo quando uma disciplina acadêmica é definida, Segundo Lopes 

(2000), é a autonomia universitária, os conflitos entre os departamentos, a relação maior ou 

menor com os grupos de pesquisa, as lutas por recursos e espaços, os modos de avaliação 

dos docentes. Então estamos considerando, neste estudo, que as disciplinas universitárias ou 

acadêmicas são um conjunto de conteúdos e práticas, frutos de uma elaboração didática, 

finalidades, elementos pedagógicos e outros elementos do meio profissional de referência e 

da sociedade em geral, organizadas de modo a manter uma unidade científica e didática. 

 

                                                           
42 Referimo-nos aos parâmetros curriculares, muitas vezes definidos sem a participação do professor; 

avaliações sistêmicas; pressões dos pais e da sociedade em geral. 
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2.2.4 Saber a ensinar: disciplina escolar  

 

Quando optamos por investigar a (re)construção dos saberes históricos no Ensino 

Fundamental séries finais, estávamos movidos pelo interesse em entender como os saberes 

ditos científicos chegavam até a escola. Que caminhos eram traçados pelos professores para 

que este saber acadêmico se tornasse passível de ser ensinado. Queríamos entender o quanto 

a formação do profissional de educação impacta nisto que chamamos de (re)construção; o 

quanto do professor e suas experiências com a escola, quer seja na condição de estudantes, 

de observador desta realidade ou de um integrante da mesma, colaborava para o tratamento 

dado aos conteúdos de ensino. Se esses conteúdos eram parte da cultura acadêmica ou se 

constituíam apenas o universo escolar. 

Tais interrogações levaram ao estudo da disciplina, tratada aqui como instituição 

social, carregada de construções próprias e finalidades, conforme posto anteriormente, e da 

compreensão da equivalência existente entre a disciplina acadêmica e a disciplina escolar, 

considerando que nas licenciaturas são preparados os professores para trabalharem com 

essas disciplinas. Assim, o que são elas? Que relações mantêm com o ensinado na academia? 

Quais as implicações da formação na sua elaboração? São as disciplinas escolares 

adaptações das disciplinas científicas? São frutos de um jogo social? São produtos da cultura 

escolar? 

Tem-se que disciplina escolar é um termo utilizado pela grande maioria dos 

pesquisadores e teóricos da educação para designar os componentes dos currículos da escola 

básica. Inúmeros estudos realizados nas últimas décadas, em especial no que toca à história 

das disciplinas, têm buscado clarear a sua gênese, função e funcionamento para compreender 

seu papel na constituição dos currículos escolares e também para clarear o conhecimento por 

ela produzido. Há, no mínimo, três elementos direcionadores desta análise: a realidade 

escolar, a exigência social e a confirmação ou não do saber científico por parte da escola. 

Segundo Chevel (1990), nas últimas décadas do século XIX, o termo disciplina 

passa a servir de exercício intelectual e os conteúdos de ensino a serem concebidos como 

entidades sui generis, próprias da classe escolar. Diante do questionamento sobre a 

imposição de conteúdos pela sociedade ou se o ensino escolar seria a comprovação das 

ciências pela academia, o autor lembra que a escola tem condições de gerir a sua própria 

cultura e que ligar disciplina escolar a academia, seria “vulgarizar para o público jovem os 
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conhecimentos que não se lhe podem apresentar na sua pureza e integridade (p. 181). Então, 

a disciplina escolar seriam arranjos metodológicos? 

Nesta perspectiva, Chervel (1990) assegura-nos que as disciplinas reduzir-se-iam 

às metodologias, sendo a “disciplina vulgarização e a pedagogia43 lubrificantes, mecanismos 

de fazer girar a máquina” (p. 181). Teríamos, desse modo, a história cultural de um lado e a 

história da pedagogia do outro. A história das ciências diz o que é relevante ensinar. A 

história da pedagogia diz o que é parte integrante dos processos de aquisição, é quem separa 

intenções anunciadas das práticas reais. Mas, se consideramos que a escola cria conteúdos 

próprios nela e para ela (ver Forquin, Frago, Julia, o próprio Chevel), então não é 

vulgarização. 

Há um homem cultivado fora da escola pela sociedade global. Até que ponto os 

conteúdos da história fazem parte desse homem? Roma e Grécia são conteúdos de História 

Antiga, ministrados para crianças no 6º ano, tendo em média onze anos de idade. Isso é 

demanda social ou escolar? Professores questionados sobre a complexidade deste assunto 

quando ensinado em séries inicias atestam que “as crianças se divertem com a mitologia e 

os jogos olímpicos”44. Seria isso uma demanda de quem? Do construto social em questão, 

da distância entre o currículo prescrito e o vivido, ou do modo como o professor (re)constrói 

saberes? Ou ainda, a manutenção de um currículo canônico? “Esforço puro da memória, em 

prol da inutilidade”, disse o ministro da Instrução Pública na França, em 1866 (CHEVEL, 

1990, p. 182). 

É a perspectiva da escola como agente de transmissão de saberes elaborados fora 

dela que dá a ideia de inércia, conservadorismo e rotina. Por mais que a escola se esforce, 

raramente seguirá etapa por etapa, no seu ensino, o progresso da ciência que se supõe ela 

deveria difundir. Não devemos considerar os conteúdos de ensino como sendo apenas isto: 

vulgarização ou adaptação. Consideremos, pois, a sua gênese, como a escola age para 

produzi-los e sua função, os conteúdos de instrução têm a sua finalidade e o seu 

funcionamento que visam à aculturação das massas, ainda segundo Chevel (1990). Além 

disso, impossível pensar que os saberes escolares acompanham a par e passo os saberes 

acadêmicos e científicos. 

                                                           
43 Chevel (1990) considera que o pedagogo detinha a tarefa de autor sobre as metodologias. A pedagogia é um 

elemento desse mecanismo que transforma ensino em aprendizagem (p.182). 
44 Resposta obtida de uma professora atuante da Rede Privada no estado da Bahia, diante da exposição deste 

problema de pesquisa em um encontro ocorrido na abertura da semana pedagógica, janeiro de 2019. 
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Decorre daí o entendimento de que as disciplinas escolares “são criações 

espontâneas e originais do sistema escolar” (CHEVEL, 1990, p.184). Estamos tratando da 

natureza da tarefa docente, que não é apenas fazer aulas ou ditar um curso, mas tornar 

possível o ensino. Só a percepção do conjunto conduz a precisão das ideias, logo devemos 

considerar aqui os papéis da pedagogia, em implementar as formas de conhecimento do 

raciocínio, da expressão normatizada; do professor na criação e transformação da disciplina 

e da escola, promovendo a instrução dos alunos e a criação das disciplinas escolares. 

Tendo como premissa que os saberes a ensinar não são exatamente os saberes 

científicos, tais como apresentados pela comunidade científica que os produziu, mas que 

sofrem transformações adaptativas, postulamos que as disciplinas escolares possuem uma 

constituição sócio-histórica, em que os conteúdos de ensino são concebidos como entidades 

sui generis, próprios de uma classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda 

realidade cultural exterior à escola e desfrutando de uma organização, de uma economia 

interna e de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além delas mesmas, quer dizer 

à sua própria história (CHERVEL, 1990, p. 180).  

A concepção de disciplina escolar apresentada por Chervel amplia uma visão 

corrente, principalmente no meio universitário, de que a disciplina é uma lista de conteúdos 

a serem ministrados de forma neutra, imune ao contexto e às finalidades. Permite questionar 

a separação entre teoria e prática pedagógica, na medida em que afirma que os métodos 

pedagógicos são componentes internos do ensino, aquilo que transforma ensino em 

aprendizagem. Isso, levado a sério, afeta substancialmente o processo de formação do 

professor, não só a chamada formação específica, como também a formação pedagógica, na 

medida em que postula que elas coexistem: o pedagógico permeia o específico, pois se está 

lidando com disciplina de ensino, e o específico dá vida ao pedagógico.  

Lopes (2000), ao abordar as disciplinas escolares como construção sócio-histórica, 

aponta que há disciplinas que, em seu processo histórico de construção, assumiram maior 

relação com as disciplinas de referência, é o caso da História. Mesmo considerando esta 

aproximação, a autora afirma que a disciplina escolar não é constituída de um sistema de 

pensamento, de métodos de investigação, de proposições e de conceitos, tal qual aparecem 

nas disciplinas científicas. Podemos dizer que há um movimento de adaptação dos conceitos, 

dos métodos, e nesse processo de adaptação surgem ideias, procedimentos que são 

verdadeiras criações didáticas que, muitas vezes, não fazem parte do conhecimento 

científico.  
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No caso da história escolar, isso pode ser constatado quando, por exemplo, ao 

abordar o conteúdo Grécia Antiga, há uma preocupação com a configuração de duas cidades-

estado que servem de modelo para a compreensão de como o mundo grego se organizava, 

com foco para os conceitos de democracia e cidadania como legado deixado por essa 

civilização.  Enquanto isso é importante para a história escolar, devido às práticas sociais de 

referência, para a história acadêmica interessa de modo independente de seus significados 

no contexto social de sua utilização, sendo priorizado, por exemplo – considerando ainda o 

tema Grécia –, a perspectiva arqueológica e identitária daquele povo.  

O mesmo ocorre com o estudo dos povos ameríndios, validados na cultura escolar 

a partir de sua relação com a dominação da América pela colonização europeia, ou ainda, 

quando são tratadas as transições, por exemplo do modo feudal para o moderno considerada 

na perspectiva factual, sem problematizar conceitos como revolução ou esgarçamento de 

modelos. Esses procedimentos, bem como a atividade de contextualização por meio da 

problematização, nem sempre advêm das disciplinas científicas ou das disciplinas 

acadêmicas, sendo, muitas vezes, criações da escola ou advindas dos usos sociais que se 

fazem desses saberes.  

O distanciamento entre a formação e a prática docente na escola básica tem sido 

objeto de pesquisas, nos últimos anos. Pensando essa questão sob a ótica das disciplinas, 

cabe perguntar: Não seria esse distanciamento fruto de uma desconsideração, ou mesmo da 

pouca clareza das relações entre disciplinas acadêmicas e disciplinas escolares? Quais 

saberes devem ser construídos no processo de formação tendo em vista a prática docente na 

escola básica? E como deve ocorrer essa construção? O que constitui os saberes dos 

professores? Sobre estas questões, trataremos no capítulo três desta dissertação. 

 

2.3 CICLOS DE VIDA PROFISSIONAL 

  

Dentre os variados profissionais ligados à educação, os professores são aqueles que 

mais interagem e respondem pelas responsabilidades da sala de aula. É “sobre os ombros 

deles que repousa, no fim das contas, a missão educativa da escola” (TARDIF, 2002, p. 228). 

Ao professor, cabe vivenciar toda a realidade da aprendizagem, as necessidades e a 

complexidade dos alunos, além de tentar atender, em meio ao seu cotidiano, a outros 

interesses que não os vinculados à escola e aos próprios anseios. Soma-se a esta rotina, cuja 

demarcação de espaço/tempo entre vida escolar e vida pessoal se confunde, os desafios, 
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dilemas e conquistas que repercutem no processo de como o professor percebe-se e sente-se 

no ambiente de trabalho e na busca da realização pessoal e profissional. 

O professor educa, e isto não é uma escolha, é o princípio primordial de seu fazer, 

a condição sine qua non de seu ofício. Não cabe a ele escolher se estuda, se planeja, se faz 

prova, se corrige, se analisa os resultados do seu trabalho, se deve se interessar pelo mundo, 

pelos alunos, pelas famílias dos alunos. Estas atribuições não são “a pedra no meio do 

caminho”, são o caminho, por isso mesmo a composição deste professor é um processo 

complexo que envolve história de vida, repleta de experiências, uma formação inicial forjada 

em determinado momento histórico, a exigência de uma formação continuada e as 

influências recebidas no meio profissional.  

Decorre disso a concepção da carreira docente por diferentes pesquisadores da área, 

como um processo de socialização e incorporação na atividade profissional, de modo a 

apresentar variações de acordo com o tempo e a função a ser desempenhada. Para Tardif 

(2000), a carreira é uma prática e rotina institucionalizada no campo do trabalho, identificada 

com o processo de socialização profissional. Huberman (2000) destaca que a carreira é 

marcada por vários acontecimentos que se tornam marcantes na trajetória do docente, os 

quais denomina como ciclos de vida profissional docente. Tomaremos este último como 

referência da análise que nos levou a escolher professores iniciantes como sujeitos desta 

pesquisa. 

 

2.3.1 As fases do ciclo profissional 

 

Existe um verdadeiro movimento socioeducativo em volta de história de vidas, com 

enorme provimento de abordagens, que precisam de um esforço de elaboração teórica 

baseada numa reflexão sobre as práticas e não sob a ótica normativa e prescritiva. Este 

movimento nos interessa e se traduz em uma mistura de anseios de fazer nascer uma maneira 

de elaborar um conhecimento mais próximo das realidades educativas e da rotina do 

professor iniciante, mediante o olhar sobre a vida e a pessoa do professor.  

Na busca por compreender melhor as fases do ciclo profissional dos professores e 

suas determinantes, por meio das narrativas feitas pelos sujeitos que aceitaram colaborar 

com nossa pesquisa, reforçamos o paradigma de investigação educacional, pautado na crença 

de que as histórias de vida e das práticas docentes promovem reflexões estimulantes, 
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condimentadas pelo encontro das diferentes vozes e pelo recurso de ajustamentos conceituais 

e metodológicos. 

O estudo sobre o percurso profissional dos professores da área de formação em 

História além de amplo é difícil de conceituar ou mesmo definir parâmetros de similaridade 

em seus saberes teóricos (conhecimentos) e também práticos (experiências oriundas do 

tempo de docência). O que é possível ressaltar é cada vez mais a relevância e pertinência 

oferecida ao campo de estudos das etapas, por isso a opção pelo estudo dos ciclos da carreira 

docente, na busca por compreender e caracterizar o professor em cada um de seus estágios 

de vida profissional, no nosso caso, a fase inicial da carreira.  

Considerar que o desenvolvimento profissional do docente ocorre em diferentes 

etapas, portanto, reverbera no entendimento de que este processo é complexo em decorrência 

dos momentos de arranque, das regressões e das descontinuidades. O que para alguns 

professores pode acontecer de modo tranquilo, para outros, pode estar permeado de dúvidas, 

angústias. Nesse sentido, os ciclos profissionais foram estudados por diferentes autores, e 

nós escolhemos o estudo feito por Michaël Huberman desde 1974. A investigação referente 

ao ciclo vital dos professores realizada por Huberman (2000), tem sido a mais difundida nos 

últimos anos45, trazendo contribuições significativas para o estudo da profissão de 

professores, em que ele aponta cinco ciclos na vida profissional destes, tomando como 

referência os anos de experiência. 

Esse autor dedicou-se ao estudo dos ciclos de vida profissional docente para 

identificar e analisar as regularidades vividas no decurso da carreira, indicando as fases pelas 

quais passa o professorado, de modo geral, ao longo da profissão. O foco do seu estudo foi 

dado para a ação docente, e os professores estudados atuavam no ensino secundário e não 

tinham, até o momento da pesquisa, exercido qualquer cargo administrativo.  

Em seus estudos, o autor encontrou sequências tipo no desenvolvimento 

profissional do professor e as classificou em etapas básicas, de acordo com os anos de 

carreira, lembrando que estas não devem ser tomadas como fases estáticas ou lineares, mas 

concebidas por meio de uma relação dialética: entrada na carreira (1 a 3 anos de docência): 

fase de sobrevivência, descoberta e exploração; estabilização (4 a 6 anos): sentimento de 

competência e pertença a um corpo profissional; diversificação ou questionamentos (7 a 25 

anos): estágio de experimentação, motivação, busca de novos desafios e/ou momento de 

                                                           
45 CANDAU, Vera M. Formação continuada de professores: tendências atuais. In: CANDAU, Vera M. (Org.). 

Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 51-68. 
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questionamentos e reflexões sobre a carreira; serenidade e distanciamento afetivo e/ou 

conservadorismo e lamentações (25 a 35 anos): pode levar ao conformismo ou ao ativismo; 

e, por fim, fase de desinvestimento, recuo e interiorização (35 a 40 anos): pode ser sereno 

ou amargo.  

Desdobramos a seguir pormenores deste estudo desenvolvido por Huberman:  

1ª) Fase de entrada na carreira: compreende os primeiros três anos de docência. 

Fundamentado em alguns autores (FULLER, 1969; FIELD, 1979; WATTS, 1980), 

Huberman (1992) indica dois momentos, geralmente vividos pelo professor em início de 

carreira: a) estágio de sobrevivência; e, b) estágio de descoberta. O primeiro representa um 

momento de grande instabilidade pessoal e profissional, com dificuldades em torno da 

indisciplina e com o ato de ensinar. O segundo caracteriza-se pelo entusiasmo e a 

experimentação/exploração, pois o docente já se sente responsável pelo seu trabalho e parte 

integrante de um grupo profissional. As pesquisas indicam frequentemente que estes dois 

estágios são vividos juntos, variando apenas em intensidade, sendo que o estágio de 

descoberta contribui para o professor suportar o estágio de sobrevivência e seguir na carreira. 

Também pode ocorrer de professores iniciantes vivenciarem apenas um destes estágios ou 

ainda, apresentarem os seguintes perfis: c) indiferença ou quanto pior melhor; d) serenidade; 

e) frustração (HUBERMAN, 1992). 

2ª) Fase de Estabilização: constitui-se em um período entre o 4º e o 6º ano de 

docência, com características de “comprometimento definitivo” e “tomada de 

responsabilidades”. O grau de liberdade docente aumenta significativamente em relação às 

suas prerrogativas e à sua maneira própria de atuar. Há um sentimento de competência 

pedagógica, que pode ser sentido em alguns momentos ou acompanhar toda esta fase. 

3ª) Fase de diversificação: caracteriza-se pelo período entre o 7º e o 25º ano de 

docência. Os professores buscam novos desafios para evitar a rotina, mostram-se motivados 

nas diversas atividades escolares, experimentam e diversificam mais. Por volta do “meio da 

carreira”, entre o 15º e o 25º ano de docência, os professores vivenciam um período de 

questionamento. 

4ª) Fase de serenidade: compreende o período entre 25 e 35 anos de docência. 

Representa um “estado de alma” do professor, em que as avaliações que os outros fazem de 

si não o afetam significativamente. Há um processo de aceitação plena de si como pessoa e 

profissional. Em meio a esta fase, os professores podem passar por um período de 

conservadorismo e lamentações, cujas causas variam caso a caso. 
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5ª) Fase de desinvestimento: constitui-se no período entre 35 e 40 anos de docência. 

Nesta fase o professor desenvolve um processo, geralmente, de um recuo positivo 

(desinvestimento sereno) para dedicar-se mais a si próprio e a sua vida social para além da 

escola. Em alguns casos, esse processo de desinvestimento pode ser amargo, quando o 

docente apresenta um certo desgosto pela profissão e espera ansioso o término da carreira.  

Para nossa pretensão de entender o fenômeno da (re)construção de saberes a escolha 

por professores que se encaixam na fase da descoberta para Hüberman (1997), ocorreu 

porque acreditamos que professores nesta fase estão próximos da licenciatura feita, ao tempo 

em que revelam os primeiros olhares lançados sobre a organização escolar. Se assim o fosse 

teríamos uma oportunidade de analisar uma prática incipiente em seu fazer, pouco afetada 

pela cultura escolar e com a memória recente da formação acadêmica. 

A análise do perfil dos sujeitos de pesquisa46 revela que a inserção dos professores 

na cultura escolar não ocorre necessariamente após a conclusão da licenciatura. P1, P3, P9 e 

P10, por exemplo, ingressaram na cultura escolar ainda em processo de formação. No 

tocante à ideia de que os professores iniciantes estariam próximos das licenciaturas feitas 

não procede também, porque não necessariamente o professor iniciante é o recém-formado, 

fato constatado no exemplo de P4 e P8, que estavam fora da universidade entre 5 e 4 anos, 

respectivamente, quando na aplicação do questionário. 

Conforme visto durante a leitura de dados sobre o perfil dos participantes, a maioria 

deles está no limite da fase que Huberman (1997) chamou de “sobrevivência”. Dos dez 

professores cujas práticas foram pesquisadas por nós, apenas um encontrava-se no seu 

primeiro ano de atuação, quatro professores já atuavam há dois anos e cinco estavam no 

limite da transição para o segundo ciclo descrito pelo autor como fase da estabilização (4-6 

anos de atuação).   

Os sujeitos que participaram desta pesquisa referendam as características 

apresentadas pelo autor e reafirmam em suas falas, as dificuldades enfrentadas durante o 

ingresso na cultura escolar, variando a ocorrência e intensidade dos níveis apresentados por 

Huberman (2000), de acordo com a rede de ensino em que estes professores atuam. Vimos 

que, dos dez participantes cujos questionários foram considerados válidos para nosso 

                                                           
46 Quadro 1 – Perfil dos sujeitos de pesquisa – será apresentado em detalhes no capítulo três deste texto, onde 

serão feitas análise de dados.  
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estudo,47 três sinalizaram apoio e treinamento para o exercício da função, quando inseridos 

nas redes privadas.  

No tocante ao que Huberman (1992) sinalizou como “dificuldade em fazer face, 

simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos”, os professores  

que foram para a rede pública, apontaram falta de orientação específica para o tratamento de 

conteúdos a serem ensinados e acreditam que isso ocorre devido à falta de um coordenador 

pedagógico nas escolas onde estavam ou de um articulador da área. Sinalizam que os 

professores não se dispõem a “ensinar” sobre isso por desinteresse ou falta de tempo para 

este fim. P848 afirma que “os momentos de AC, quando acontecem são usados para assuntos 

gerais e não dá tempo para ajudar professores novos a conhecer a realidade da sala de aula”. 

Os professores pesquisados inseridos na profissão na Rede Privada apontam que 

neste aspecto há uma preocupação em situar o professor na realidade da sala de aula, o que 

é feito nos encontros pedagógicos e nas formações oferecidas ao longo do ano. P4 disse: “fui 

apresentado a um articulador de área que tratou comigo, pela primeira vez, do que era 

conteúdo aprendido e conteúdo ensinado, explicando que era preciso verificar a relevância 

nesta escolha”. 

Na fase da sobrevivência e descoberta, são explorados os contornos da profissão e 

feitas as primeiras opções profissionais. Huberman (1997) trata de um entusiasmo inicial, 

devido ao fato de o professor se sentir em um determinado corpo profissional, em situação 

de responsabilidade. Percebemos nas falas dos dois professores/sujeitos demarcações como 

a declarada por P4, ao dizer que se sentia em “oportunidade de formar cidadãos” e por P10, 

ao afirmar que aquela “era a oportunidade de mudar um pouquinho o mundo.  

Prosseguiremos com as análises das categorias elencadas aqui no capítulo três, que 

optamos por ser o espaço de associação das teorias estudadas com as pistas oferecidas pelos 

sujeitos durante a pesquisa. 

  

                                                           
47 Foram assim considerados por não apresentaram respostas completas, com as justificativas solicitadas. 
48 P1 forma de identificação dos sujeitos que explicaremos melhor no capítulo 3 deste texto. 
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3  A RECONSTRUÇÃO DOS SABERES HISTÓRICOS DENTRO DA ESCOLA 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se 

diz e o que se faz, de tal maneira que num dado 

momento a tua fala seja a tua prática. 

Paulo Freire 

 

Neste capítulo, abordaremos o âmago dessa dissertação, a fala dos professores, 

buscando verificar sua prática em sala de sala de aula e como mobilizam seus saberes para 

a (re)construção de conhecimentos históricos com seus alunos.  

Dessa forma, dividimos o capítulo em três partes: a primeira, com o objetivo de 

relatar a construção da pesquisa, desde as escolhas metodológicas até a aplicação dos 

questionários, passando pela seleção dos professores e a formulação do questionário para as 

entrevistas definitivas. Na segunda parte, apresentaremos informações e fatos inferidos das 

narrativas dos professores resultantes das respostas ao questionário, em interlocução com os 

teóricos referendados. E, na última parte, as conclusões proporcionadas pela pesquisa. 

 

 

3.1 CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS: CAMINHOS DE ENTENDIMENTO 

 

Na presente pesquisa, estamos focando os saberes que os professores iniciantes de 

História mobilizam para a (re)construção do conhecimento histórico dentro da cultura 

escolar. A fim de alcançarmos esse objetivo, buscamos professores atuantes nas redes de 

ensino privado e público na cidade de Vitória da Conquista, Bahia que compusessem o ciclo 

de vida profissional escolhido para análise, segundo a obra de Huberman (1997), a entrada 

na carreira. Outro critério adotado para a seleção dos sujeitos foi estarem disponíveis para 

participar desta investigação. 

Deste objetivo, desdobramos outros, a saber: 

1) Identificar o impacto da formação inicial na elaboração dos saberes históricos 

escolares;  

2) Compreender a utilização da História acadêmica na História Escolar;  

3) Discutir a relação entre a didática da história como caminho e a (re)construção 

dos saberes históricos por professores iniciantes na cultura escolar. 
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Com estes propósitos, implementamos uma pesquisa de caráter qualitativo, com 

aplicação de questionários semiestruturados a dez professores de História atuantes nas séries 

finais do Ensino Fundamental.  

Consideramos a pesquisa qualitativa como uma abordagem que responde a questões 

muito particulares, preocupando-se com um nível de realidade não quantificável, ou seja, 

“[...] ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a operações de variáveis” (MINAYO, 2002, p. 21-

22). 

Outrossim, a abordagem qualitativa diferencia-se da quantitativa por sua natureza. 

Enquanto esta última trabalha com estatísticas, ficando na região do visível, a abordagem 

qualitativa busca se aprofundar no mundo dos significados das ações e relações humanas de 

forma não mensurável matematicamente. Privilegiamos o uso de questionários para essa 

pesquisa considerando que, segundo Gil (1999, p. 128-129), a técnica não expõe os 

pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Sabendo que 

o questionário servirá para coletar as informações sobre a realidade, que serão basilares na 

construção do nosso texto, consideramos também, nesta escolha, o tempo de produção da 

dissertação. 

Os questionários, respondidos pelos sujeitos de forma escrita, composto por 20 

questões abertas e fechadas, foram divididos em três blocos: 1º) Levantamento do perfil dos 

sujeitos – aqui primeiramente apresentamos alguns aspectos de identificação e escolhas em 

relação à carreira docente: nome; idade, contatos, tipo, ano e instituição de formação, local 

de trabalho, rede de ensino na qual atua e carga horária semanal, outras formações (ainda 

nesse bloco, procuramos levantar o que motivou a escolha desta carreira e se planeja nela 

permanecer). O tema organizador deste bloco foi: identificação dos sujeitos, motivações e 

permanência na carreira docente. 2°) A licenciatura como contexto de formação – nesse 

bloco, procuramos identificar nas narrativas dos docentes características de sua formação, 

tais como: duração e relação entre formação e realidade escolar, ressaltando conceitos 

estruturais para nossa pesquisa, particularmente, cultura escolar, saber sábio e saber escolar. 

O tema organizador deste bloco foi: a estrutura pedagógica da licenciatura. 3°) Cultura 

escolar e mobilização de saberes – como o professor mobiliza seus saberes, que ações 

compõem sua organização didática, qual relação vê entre a história aprendida e a história 

ensinada. O tema organizador deste bloco foi: o (des)conhecimento da cultura escolar, 
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diferenças entre disciplina acadêmica disciplina escolar e a (re)construção dos saberes na 

cultura escolar. 

Adotamos como critério de identificação das questões a expressão Q, seguida pela 

referida numeração (de 1 a 20). No primeiro bloco, apresentamos uma questão objetiva sobre 

a identificação dos professores e duas questões abertas. No segundo bloco, quatro questões 

objetivas, com espaço para justificativa, duas questões abertas e duas objetivas sem espaço 

para justificativa. No terceiro bloco, foram cinco questões abertas e quatro objetivas com 

justificativa. Dessa maneira, o questionário foi formulado com a intenção de caracterizar o 

perfil da formação, bem como a experiência de ingressar na cultura escolar e a relação entre 

estes dois universos para a elaboração dos saberes históricos no Ensino Fundamental, séries 

finais. Esta estrutura em blocos, temas e questões está melhor representada no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 – organização das questões em blocos e  

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Não foi feita uma referência direta à Q1 (item: dados de identificação dos sujeitos), 

porque entendemos que os dados oferecidos nessa questão foram contemplados na análise 

do perfil destes sujeitos, feita no primeiro tópico deste capítulo. 

Procuramos trabalhar com uma amostra de 15 sujeitos, tendo em vista o número 

reduzido de professores iniciantes, atuando nas escolas de Vitória da Conquista, dentro do 

ciclo escolhido por nós, citado por Huberman (1997)49 e dispostos a colaborar 

voluntariamente com a nossa pesquisa. A localização desses professores envolveu visitas à 

                                                           
49 Escolhemos, a fase denominada por Huberman (1997) de “sobrevivência” e “exploração” que ocorrida entre 

os 3 e 4 anos iniciais da docência, pelas razões já expostas neste texto. 
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Secretaria de Educação do Município, onde não encontramos dados que pudessem indicar 

profissionais que estivessem em sala de aula dentro do recorte escolhido por nós, 1-3 anos 

de docência. Então, passamos a visitar escolas das duas redes, privadas e públicas e, em 

conversa com diretores, coordenadores e colegas professores, fomos identificando os 

referidos profissionais e convidando-os a participar de nosso trabalho.  

Contatamos 15 professores que se enquadravam no perfil por nós proposto que, 

inicialmente, aceitaram participar e assinaram os documentos de autorização exigidos pelo 

Conselho de Ética. A partir daí, os contatos pesquisador/sujeitos, se deram por endereço 

eletrônico, meio pelo qual foram enviados os questionários. Não determinamos prazo de 

devolução, mas solicitamos que fossem respondidos e enviados dentro da maior brevidade 

possível. Alguns professores devolveram no mesmo dia; outros, em uma semana e houve os 

que não devolveram ou devolveram sem as justificativas. 

Desse modo, desconsideramos nas análises 5 questionários, pois, 2 dos 15 

convidados a interagir como nosso objeto não deram retorno e 3 não justificaram as 

respostas, invalidando sua análise. Logo, os dados se referem às respostas de 10 professores 

de História que, estando no período de introdução na carreira docente, responderam 

completamente ao questionário proposto. 

Nomeamos os sujeitos de pesquisa com a letra P (de professores), seguido do 

número de 1 a 10. O critério utilizado para a numeração foi o de ordem alfabética, resultando 

na seguinte indicação para cada sujeito: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 (conf. 

quadro 2). 

 

3.2 MAIS QUE SUJEITOS, PROFESSORES EM AÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS 

Seguindo o roteiro apresentado anteriormente, partirmos da análise do perfil dos 

participantes desta pesquisa e das motivações que tiveram para ingressar na carreira como 

professores de História. De acordo com a perspectiva sócio-histórica, por nós adotada, 

entendemos o professor como um sujeito histórico que sofre as ações da sociedade, constitui 

e é construído por ela. A construção da carreira passa por um percurso repleto de aspirações, 

mas também de mudanças que se operam na concretude da vida, por isso, não podemos vê-

lo fora de um contexto. 

 

3.2.1 Identificação e inserção na carreira docente 
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Entendidos os critérios de escolha e os determinantes que consideramos para 

proceder a análise, apresentamos os professores que compõem nossa pesquisa: 

 

QUADRO 2 – Perfil dos sujeitos de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Os sujeitos pesquisados têm idade entre 23 e 31 anos e são, em sua maioria, homens, 

60%. Dentre todos eles, apenas um tem outra formação além da Licenciatura em História – 

P3, que também fez o curso técnico em enfermagem.  

Nossa proposta de investigar a (re)construção dos saberes nas séries finais do 

Ensino Fundamental decorre do fato de estes professores iniciantes serem absorvidos em 

maior número nesta etapa do ensino e não no Ensino Médio, para onde são deslocados os 

professores com expertise – não são também, costumeiramente, alocados nas séries inicias 

do Fundamental,  para as quais não é exigida licenciatura em área específica, visto que se 

absorvem, neste lugar, os pedagogos e professores com formação em Magistério nível 

médio. Esse dado pode ser confirmado na apresentação do perfil dos sujeitos, demonstrado 

no Quadro 2, quando vemos que apenas P1 lecionou no Ensino Médio nesta fase de iniciação 

docente, e que 60% dos participantes trabalharam com todas as séries finais do Ensino 

Fundamental, nesta fase de entrada na carreira. 

Todos os sujeitos investigados são profissionais egressos da Licenciatura em 

História oferecida pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esse dado confirma a 

importância desta Universidade como polo formador de professores na Região Sudoeste da 

Bahia. Segundo o ex-diretor do Departamento de História da referida Universidade, 
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professor, Cristiano Ferraz50, “o curso atendeu a uma demanda regional pela formação de 

profissionais de História na educação básica”. Tal pensamento é complementado pela 

Professora Maria Cristina Dantas Pina, Coordenadora do PIBID História Uesb/CAPES, 

Professora Adjunta do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Uesb, que nos 

diz:  

 

O Curso de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia foi 

implantado em 1985 e desde a sua origem tem como pressuposto a 

afirmação de uma estrutura curricular que desse ao discente uma maior 

liberdade de escolha de conteúdos e práticas mais adequados aos seus 

interesses e habilidades específicas e, associado a isto, que possibilitasse o 

melhor aproveitamento do corpo docente em atividades de ensino e 

orientação de pesquisa em suas áreas específicas de formação e associadas 

às diferentes demandas da comunidade regional. A partir dessas 

proposições, reafirmadas ao longo dos 27 anos de existência do curso e 

contemplados em seus sucessivos projetos de avaliação e reorientação 

curricular, vislumbrava-se a formação de profissionais críticos, dotados de 

independência intelectual e integrados aos avançados princípios 

orientadores do fazer universidade: o da indissociabilidade entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão e do compromisso da universidade pública com os 

interesses coletivos (Pina, 2013, p. 8). 

 

 

Esse curso é essencial para o crescimento das pesquisas e do ensino de História, foi 

o primeiro da região Sudoeste e tem grande importância porque, além abrangência territorial, 

é o único público e presencial na região. 

 

GRÁFICO 1- Rede de ensino onde atuam os professores iniciantes pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

                                                           
50 A História pelo olhar dos pesquisadores, por Emanuela Lisboa e Nayla Gusmão, disponível em: 

 http://www2.uesb.br/revistaeletronica/a-historia-pelo-olhar-dos-pesquisadores/. Acesso em: 10 mar.2019. 

30%

70%

Rede onde atuam os sujeitos

Pública

Privada

http://www2.uesb.br/revistaeletronica/a-historia-pelo-olhar-dos-pesquisadores/
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O Gráfico 1 – Rede de ensino onde atuam os professores iniciantes pesquisados – 

mostra que a maioria dos participantes desta pesquisa iniciou sua atividade docente como 

professores na Rede Privada de ensino, contrariando os dados oferecidos pelo relatório do 

IPEA (2015)51, ao afirmar que, na Região Nordeste do Brasil, cujo local de domicílio seja 

urbano metropolitano – caso de Vitória da Conquista –, a maioria dos professores é absorvida 

pela Rede Pública. Segundo dados do IPEA, 59,1% dos professores se encontram nas escolas 

municipais e 22,4%, nas escolas estaduais, sendo 17,7% absorvidos pelas escolas privadas. 

Em contraposição a esse dado, nossa pesquisa evidencia que 70% dos professores 

pesquisados começaram a sua docência em escolas particulares e 30%, em escolas públicas 

municipais. 

A inserção no mercado de trabalho aconteceu para a maioria dos sujeitos quando 

ainda estavam na licenciatura, conforme posto no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 2 – tempo para inserção no mercado de trabalho 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

A empregabilidade é a maior preocupação da comunidade acadêmica brasileira. A 

conclusão é de um estudo elaborado pelo Instituto Ipsos para o Grupo Santander,52 ouvindo 

mais de 9 mil estudantes e professores em 19 países, cerca de 850 no Brasil. Para 54% dos 

entrevistados, é preciso melhorar a inserção dos recém-formados no mercado de trabalho, e 

                                                           
51 MATIJASCIC, Milko. Professores da educação básica no Brasil: condições de vida, inserção no mercado de 

trabalho e remuneração. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2304.pdf. 

Acesso em: 10 mar.2019. 

 
52Recém-formados enfrentam desemprego e subemprego disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/18/interna_brasil,755258/recem-

formados-enfrentam-desemprego-e-subemprego.shtml. Acesso: 10/03/2019, às 18h30. 

 

Tempo de inserção no mercado de 
trabalho

No ano que concluiu

2 anos antes de conluir

1 ano antes de concluir

3 anos depois que
concluiu



89 
 

63% acreditam que as universidades não conseguem munir os alunos das competências 

exigidas pelas empresas. Quem está saindo dos bancos das faculdades tem pouca (às vezes, 

nenhuma) experiência na área pretendida, ficando atrás na corrida por uma vaga, é o que nos 

diz esse estudo.  

Contrariando a ideia de que não há emprego para professor no Brasil, mas sem a 

pretensão de tornar este dado suficiente para o estudo do desemprego, observamos que os 

professores estudados não tiveram dificuldade em se iniciar efetivamente na docência. 50% 

dos envolvidos começaram a trabalhar sem concluir suas licenciaturas, 40% conseguiram 

emprego no mesmo ano que terminaram seu curso e 10%, apenas, entrou para o mercado de 

trabalho três anos após ter concluído sua graduação.  

 

O processo de escolha da carreira de professor 

 

A discussão que aqui se inicia busca analisar as ideias apresentadas pelos sujeitos 

participantes da pesquisa acerca da inserção na carreira docente, trazendo elementos que 

possam caracterizar suas motivações. Com base no que foi vivenciado empiricamente, tem-

se aqui, como ponto de partida, explorar o tema 1, que trata da motivação para ingresso na 

docência de História e como a imersão na cultura escolar pode afetar sua permanência na 

carreira. 

Ao abordar sobre a escolha profissional, é importante levar em consideração o 

contexto histórico, social, cultural, econômico da sociedade, que se encontra em constante 

transformação e incide na vida dos sujeitos e na relação destes com o mundo do trabalho. 

Na atual conjuntura, as opções profissionais se ampliaram, e verifica-se que a docência tem 

sido desprestigiada, tanto pelas condições de trabalho, como pelos baixos salários, pela 

pouca valorização social, pela falta de incentivo da família, entre outros fatores.  

Um estudo encomendado pela Fundação Carlos Chagas, no ano de 2009,53 

denominado Atratividade da carreira docente no Brasil, apontou que ser professor não fazia 

parte das opções de estudantes do último ano do Ensino Médio. Estes consideravam uma 

profissão imprescindível à sociedade, porém a desvalorização social e os salários baixos os 

                                                           
53 GATTI, Bernadete A. A atratividade da carreira docente no Brasil-Relatório Final. Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Fundação Carlos Chagas. São Paulo, 2009. Disponível em: 

http://www.fvc.org.br/pdf/Atratividade%20da%20Carreira%20Docente%20no%20Brasil%20 FINAL.pdf 

Acesso em: 3 fev.2015 
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afastavam dessa escolha. Conforme Gatti (2011), pesquisas apontam para uma diminuição 

na procura por cursos de formação de professores. Segundo a autora, esse feito pode ser 

resultante da mudança na curva demográfica; redução da atratividade da carreira docente; 

proposta curricular pouco motivadora, entre outros.  

Se a carreira do magistério é pouco atrativa para os jovens, fazendo com que 

realizem outras escolhas profissionais, é oportuno compreender os motivos que conduziram 

professores pelo caminho da docência. Segundo Roldão (2011), a identidade dos professores 

se encontra em um processo de avanços e recuos, a docência precisa afirmar-se plenamente 

como uma atividade profissional e ter esse reconhecimento social. A autora faz referência à 

compreensão que ainda se manifesta fortemente, de que a escolha do professor pela carreira 

é gerida por vocação.  

Diante da complexidade do contexto social, com suas variáveis, a questão 

norteadora do tema 1 centrou-se em quais os indicativos para escolha da carreira profissional 

docente foram apontados pelos sujeitos de nossa pesquisa. 

O processo de análise desse tema envolve dois aspectos: interesse pela área do 

ensino de História, inserção e permanência, identificadas por Q2 e Q3, não abordadas de 

acordo com a ordem aqui apresentada. A Q2 levou os professores a produzirem suas 

narrativas a partir da lembrança dos fatores que favoreceram a escolha da profissão, visando 

identificar quais elementos estiveram presentes nesta inserção na docência em História. A 

Q3 questionou sobre a pretensão de permanência na carreira docente para verificarmos se o 

sujeito positiva o primeiro ciclo discutido em Huberman (1997) e passa para a fase seguinte, 

a estabilização. 

Para análise, no primeiro momento, agrupamos as respostas à Q2 e Q3, no segundo 

momento, identificamos e listamos os fatores que geraram interesse em ser professor de 

História e, no terceiro momento, observamos a recorrência destes fatores, quantificando o 

número de vezes que aparecia. Considerando o aspecto formal, identificou-se que a maioria 

dos participantes tinha afinidade com esta área do conhecimento, seguido pelo desejo de 

formar cidadãos. No Gráfico 3, apresentamos os itens citados pelos inscritos e o percentual 

de ocorrência. 
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GRÁFICO 3 – Por que você é um professor de história? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Das respostas dadas a Q2, identificamos as ocorrências mais frequentes, agrupando-

as em quatro tipos de motivações, nomeadas como: pessoais, epistemológicas, idealistas e 

influência de terceiros.  

 

TABELA 1 – Por que você é professor? 

Motivações Tipo Ocorrência 

Pessoais Afinidade com a disciplina 

Resposta a questões pessoais 

Realização pessoal 

Sonho 

Boas notas em História 

5 

1 

2 

2 

1 

Epistemológicas Ensinar relação 

presente/passado 

Situar indivíduo no tempo 

Entender o mundo 

2 

1 

1 

Idealistas Formar cidadãos conscientes 

História transforma o mundo 

3 

2 

Influência de 

terceiros 

Influência de professor 

Influência da família 

2 

1 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

Ao revisitarem suas histórias, os docentes puderam enunciar os motivos que os 

levaram a optar pela docência como profissão. O professor carrega consigo um reservatório 

de histórias, experiências, conhecimento, aprendizado e, com base nesses fatores, ele analisa, 
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interpreta, reflete, planeja e age. Portanto, estes elementos se entrelaçam e são determinantes 

no momento desta escolha e também de como será conduzido seu trajeto dentro da carreira. 

Na Tabela 1, onde os sujeitos responderam com mais de uma motivação, um 

aspecto, em especial, chama a atenção: os dados revelam que a maior motivação para o 

ingresso na profissão docente como professor de História foi a afinidade com este campo do 

conhecimento. Essa perspectiva que aparece em 5 respostas vem acompanhada por 

expressões como 1) “paixão”, 2) “encanto” e 3) “sonho”, conforme se observa nos exemplos 

em destaque:  

 

Escolhi ser professora de História por paixão pelo magistério e 

consequentemente afinidade com a área. (P3)  

 

Pela paixão por História enquanto ciência [...]. (P4) 

 

[...] sempre tive boas notas em História e era encantado com o trabalho 

de meus professores. (P6) 

 

Era um sonho antigo ser professora e de História [...]. (P5) 

 

Sou professor de História pois sempre sonhei em atuar na área de 

educação. (P9) 

 

A maioria dos motivos apresentados para a escolha profissional são de ordem 

pessoal, seguida pelas escolhas movidas pelo idealismo em torno do papel de um professor 

de História, 4 movidas por fatores de ordem epistemológica e 5 por influência de terceiros.  

Esses depoimentos se aproximam de algo que Almeida, Tartuce e Nunes (2014) 

perceberam ao estudar os fatores ligados à atratividade da carreira docente, em que as 

possibilidades de escolha profissional não estão relacionadas somente às características 

pessoais, sendo essas, no entanto, determinantes e também aos argumentos de Carmo, Selles 

e Esteves (2015, p. 90), ao defenderem que a maneira como o professor percebe sua profissão 

está relacionada com sua história de vida, de tal modo que “[...] a trajetória pessoal de cada 

sujeito influencia e é influenciada pelos sentidos que atribui as suas práticas em sua 

realização”.  

Apesar de todos os aspectos negativos que permeiam a carreira docente e sua pouca 

atratividade (conforme demonstrado na pesquisa de Gatti), fatores de ordem financeira, 

idealista e prazerosa também são responsáveis pela manutenção dos professores no exercício 

docente.   
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Razões da permanência na carreira docente 

Quando perguntados, na questão Q3, se permaneceriam no Magistério, todos os 

participantes cujos questionários foram considerados aqui responderam que sim, que 

pretendem continuar atuando na docência. A motivação para esta permanência na área de 

educação circula em torno da satisfação em ensinar, conforme posto no Gráfico 4 

 

GRÁFICO 4 – Razões da permanência na carreira docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

O Gráfico 4 – Razões da permanência na carreira docente – mostra que, assim 

como o ingresso no magistério se deu para a maioria de nossos docentes por motivação 

interna, todos apresentaram razões de ordem parecida para continuarem a exercê-la. Gosto 

pelo que faz e satisfação pessoal predominam nas respostas coletadas, com 5 ocorrências 

cada uma, seguida por fatores ligados à sobrevivência, 2 ocorrências apontam para o fato de 

estes professores se manterem com esse trabalho, e 2 indicarem que, por serem concursados, 

sentem-se estáveis e não pretendem seguir outra carreira. Apenas 1 resposta reafirma a 

paixão pela educação como motivo de permanência.  

Ao interpretar a realidade escolar a partir do seu mundo de sentidos, cada professor 

pode refletir sobre sua profissionalidade, porque somente com esse ato de atenção puderam 

perceber e analisar os reais motivos para as suas rupturas, desistências ou permanências. 

Para Huberman (1997), a positivação da primeira fase dos ciclos de vida profissional pode 

levar à segunda fase, da estabilização. 

Segundo esse autor, a fase da exploração desemboca no estágio de 

“comprometimento definitivo”, ou da “estabilização” e da “tomada de responsabilidade”. 

Evitar ou adiar escolhas conduziria a uma dispersão de papéis que levaria à divagação de um 
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sentimento de identidade pessoal. Assim, “um momento de transição surge como um 

momento-chave entre duas etapas distintas da vida” (HUBERMAN, 1997, p. 40).  

Os indicativos de resposta obtidos nesta pesquisa confirmam a ideia do autor 

quando observamos que cinco dos nossos docentes (P1, P5, P6, P8 e P9) declaram sua 

permanência na carreira pela consolidação do gosto que inicialmente os moveu, a realização 

de atuar nessa profissão, perceptível por meio das transcrições abaixo: 

 

Gosto muito do que faço por que confirma a minha afinidade com a área 

escolhida. (P1) 

Continuo na carreira porque me realizo ensinando. (P5) 

Continuo professor porque tenho emprego fixo que me sustenta e porque 

gosto muito do meu trabalho. (P6) 

Sou apaixonado pelo que faço, quero morrer sendo professor. (P7) 

Porque gosto, realizo-me e estou empregado. (P8) 

É a realização do meu sonho, amo o que faço e sobrevivo assim. (P9) 

 

O sustento com a profissão docente foi o elemento surpresa nesta análise, 

considerando as estatísticas que afirmam como uma das causas de desinteresse pelo 

magistério os baixos salários e, devido ao fato de nenhuma das indicações de motivação para 

a entrada na carreira apontar para a ideia de “sustento” ou segurança, conforme expressam 

as respostas dadas por P6 e P8. 

 

3.2.2 A licenciatura como contexto de formação 

 

O que se espera de um professor de História? Entre o que se deseja e o que é possível 

ser, há uma distância abissal, isso porque a tecitura de um profissional de ensino não apenas 

ocorre nos conteúdos que movem nossos sonhos, nem nas expectativas que pairam sobre a 

sociedade, nem se limita às obrigações que compõem o universo escolar. Um professor, 

independentemente da disciplina que leciona, resulta de uma história marcada pela 

complexidade que envolve o próprio ato de ser, quando entendemos que os agentes desta 

atividade são pessoas, memórias, trajetórias, expectativas, histórias e experiências 

singulares.  

Este profissional, cujo saber é “plural, isto é, formado de diversos saberes 

provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da 

prática cotidiana” (TARDIF, 2002, p. 54), consequentemente é central na construção do 

trabalho escolar, e é nesta conjuntura, que aqui consideramos como cultura escolar, que ele, 
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o professor, transforma e é transformado, ensina e é ensinado, recebe e também produz 

conteúdos. 

Afunilando para o professor de História, paira sobre este a ideia de que, a partir do 

seu campo de conhecimento – que interpreta e narra as relações dos homens com o tempo –

, ele possa ter uma posição central na análise das conjunturas e possibilidades de construir 

situações concretas de superação através de sua prática pedagógica. Cabe aqui pensar um 

pouco sobre o quanto pode a escola, o professor e a própria História neste universo de 

probabilidades. 

Aguiar (2013, p. 152), lembra-nos que  

 

ao buscarmos a relação entre o conhecimento escolar, as funções sociais da 

educação e sua significação para a práxis social do aluno, estamos também nos 

perguntando: “[...] o que sobra da escola após a escola? Quais marcas ela 

realmente imprimiu nos indivíduos de uma sociedade onde há efetivamente 

sempre mais escola, já que a formação não para de se prolongar [...] (apud 

JULIA, 2001, p. 37). 

 

A autora prossegue suas indagações, questionando, 

 

[...] quais instrumentos conceituais têm fornecido [o ensino de História] 

para que os sujeitos se situem no mundo? A consciência histórica os tem 

subsidiado a se localizarem no tempo e no espaço, de forma que olhem 

para o passado como uma experiência interpretada a partir de indagações 

feitas no presente e geradoras de orientação para o futuro?  (AGUIAR, 

2013, p. 152). 

  

As premissas indicam que é preciso entender as especificidades desta 

epistemologia, situarmo-nos nas exigências legais sobre a disciplina escolar História e 

investigar o modelo de formação que é oferecido a este profissional, se quisermos chegar ao 

modo como mobiliza seus saberes, sobretudo, a relação que estabelece entre os saberes 

sábios e os saberes escolares. 

Envolver-se com o ensino de História é ir além de um aprendizado escolar, é um 

conhecimento destinado a buscar a compreensão do processo formativo das sociedades 

humanas no tempo e significa, entre outras coisas, a busca por um saber crítico em uma 

sociedade carente de educação, rica em informação, mas cada vez mais subordinada às 

precariedades do ensino. 

Como afirma Aguiar (2013, p. 157), “a narrativa histórica não está preocupada em 

dar respostas verdadeiras e definitivas ao narrado, mas reconstituir memórias e socializá-las, 
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atribuindo-lhes sentido” e complementa com uma citação de Barca (2005) a qual diz que 

este saber “[...] é uma reconstrução de um passado real (também ele carregado de valores), 

com base na interpretação da evidência disponível” (BARCA, 2005, p. 19 apud AGUIAR, 

2013, p. 157). Podemos afirmar, então, que ensinar e aprender história vão muito além das 

salas de aulas, trata-se do esforço de constituir um aprendizado histórico que direciona o 

indivíduo a percorrer um caminho de conhecimento em um sentido formativo para a vida. 

O que dizem os documentos que regulamentam a educação no Brasil a esse 

respeito? A disciplina de História tem um papel de “formadora, emancipadora e libertadora”, 

é o que preconiza os PCNs (1999)54. Este documento prevê a importância da aproximação 

entre questões ensinadas e a realidade vivida pelo público escolar. Recomenda-se neles levar 

em consideração a diversidade social e cultural existente no universo escolar. Está posto 

nesta referência curricular que adequar as abordagens realizadas em sala de aula a estas 

realidades vividas pelos alunos não vai resolver todos os problemas, mas é um importante 

passo a ser dado por aqueles que acreditam na inclusão e na luta pela democracia social. 

Para a BNCC (2018, p. 395)55 do Ensino Fundamental, “todo conhecimento sobre 

o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos”.  Ao 

historiador cabe indagar este passado na busca da compreensão dos seus diferentes 

significados, objetos, lugares, circunstâncias, a partir de elaborações que abracem diversas 

formas narrativas não apenas a memória. O passado deve impulsionar a dinâmica para ajudar 

a entender questões originárias do presente. 

Sobre a relação passado presente, a nova referência curricular diz que ela 

 

não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de 

referências teóricas capazes de trazer inteligibilidade aos objetos 

históricos selecionados. Um objeto só se torna documento quando 

apropriado por um narrador que a ele confere sentido, tornando-o capaz 

de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Portanto, o que nos 

interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os 

indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre 

o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações 

sociais (BNCC, 2018, p. 395). 

 

                                                           
54 Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997. 
55 Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC 3ª versão. Brasília, DF, 2018. 
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E o Historiador? O que lhe compete? O documento afirma que “o historiador não 

faz o documento falar: é o historiador quem fala” e a explicitação de seus critérios e 

procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. É ele quem faz a fonte falar. 

Até aqui, nesta breve análise, entendemos que os documentos oficiais, 

notadamente, a BNCC (2018), reforçam a fala de Aguiar (2013), com a qual concordamos, 

de que o fazer histórico não é meramente retórico, que a história não emerge acidentalmente 

e que tudo explica, mas que é uma correlação de forças para a produção de significados. “O 

exercício do ‘fazer história’, de indagar, é marcado, inicialmente, pela constituição de um 

sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um ‘Outro’, às vezes semelhante, 

muitas vezes diferente” (BNCC, 2018, p. 395). 

Assim, considerar a concepção de História, para além da passivização do passado 

que embasou a atuação de profissionais do ensino de História nas décadas passadas, implica 

pensar a formação docente na perspectiva crítico-reflexiva da sua postura frente ao 

conhecimento histórico, sua produção e sua prática nos novos paradigmas de compreensão 

da própria ciência e da disciplina escolar. Se a história não pode mais ser entendida como 

algo estanque e representativa, de marcos cristalizados em datas e períodos, nas quais este 

ou aquele grande homem surge como gênio individual, força criadora da história, a reger o 

destino do homem histórico, isso repercute na formação do docente? De que modo? Em 

quanto tempo?  

Articular a formação docente com uma nova postura frente ao conhecimento 

histórico implicaria em articular a experiência, o ensino e a pesquisa. Essa tríade torna-se 

fundamental na formação do profissional de História, uma vez que ele, encarregado de 

ensinar a História, compreenda também o processo de como esse saber é produzido, ou seja, 

conhece os aspectos epistemológicos dessa produção e suas implicações filosóficas.  

Com essa discussão, chegamos a um dos elementos nevrálgicos de nossa pesquisa, 

que é entender como essa formação impacta na capacidade de fazer história, de relacionar-

se criticamente com o saber produzido, de produzir um novo saber, ao mesmo tempo em que 

o organiza e transmite aos estudantes, tanto um saber determinado quanto os elementos que 

permitam sua crítica dentro da cultura escolar. 

Para isso, vamos analisar o 2º bloco de questões – a licenciatura como contexto de 

formação – organizado em torno da temática 1) a estrutura pedagógica da licenciatura. 

Lemos as Q4, Q5, Q9, Q10 e Q11 para compreender a duração do curso, a distribuição de 

disciplinas na licenciatura e como os sujeitos perceberam esta divisão em sua experiência 
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docente; se houve aproximação entre os saberes históricos sábios e os saberes escolares e se 

ocorreu oportunidade de exercício prático da docência neste período. 

Após a leitura das respostas, organizamos as ocorrências que foram surgindo, 

agrupando-as segundo as opções oferecidas na estrutura da própria questão e por meio das 

narrativas produzidas no espaço destinado às justificativas. Apresentaremos a questão como 

apareceu nos questionários e, em seguida, o resultado de nossa análise. 

 

GRÁFICO 5 – Duração do curso em anos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Conforme posto no Gráfico 5 – Duração do curso em anos –, 70% dos professores 

terminaram a sua licenciatura dentro dos quatro anos previstos para sua conclusão, conforme 

o tempo de integralização previsto pelo currículo do curso de História da UESB. Um 

professor (P6) terminou após esse prazo (quatro anos e meio) e dois outros (P2 e P6), 

concluíram em cinco anos. O projeto do curso de História da referida Universidade, na qual 

os sujeitos estudaram, prevê a duração do curso entre o tempo mínimo de quatro e o máximo 

de seis anos. Então, com base nos dados, podemos afirmar que nossos sujeitos concluíram 

antes do prazo estendido, sendo que a maioria concluiu no prazo regular do curso. 

Na Q5, perguntamos sobre a distribuição de disciplinas que tratam especificamente 

dos saberes históricos e das que tratam dos saberes pedagógicos. As primeiras são as que 

abordam conteúdos oriundos da pesquisa histórica e que são compilados, dentro dos 

parâmetros de produção da disciplina acadêmica, conforme visto no Capítulo 2. As segundas 

são as que tratam sobre os conteúdos de ensino.  

0 2 4 6 8

4 anos
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Oferecemos como possibilidade de resposta três itens, pedindo que fosse feito um 

comentário sobre o desdobramento dessa divisão para a experiência docente, conforme 

questão a seguir:  

 

“QUESTÃO 5) Avalie a distribuição de disciplinas dedicadas a 

conhecimentos específicos da História e a distribuição das disciplinas 

de caráter pedagógico.  a) Há um equilíbrio. b) Há mais disciplinas de 

conhecimentos específicos do que de caráter pedagógico. c) Há mais 

disciplinas de caráter pedagógico do que de conhecimentos específicos. 

Comente um desdobramento desta divisão para sua experiência 

docente.” 

 

Será que o professor percebe imediatamente a necessidade de um conhecimento 

pedagógico para sua efetiva docência? A busca pela licenciatura, que no Brasil é o pré-

requisito legal para ser professor, implica no entendimento de que o curso deve proporcionar 

uma aproximação com a instituição escolar? Cursa a licenciatura de História para ser 

historiador ou professor de História?  

Foi consenso entre os professores que responderam ao questionário o que está posto 

no item b) há mais disciplinas de conhecimento específico do que de caráter pedagógico. 

Este resultado era previsível para nós, quando estudamos a estrutura da Licenciatura em 

História oferecida pela UESB, através de dois documentos básicos: o Projeto do Curso e os 

fluxogramas desenhados para os dois turnos nos quais o curso acontece. 

No projeto de reformulação do currículo do curso de História da UESB56, a grade 

disciplinar está dividida em Disciplinas de Conteúdo Curriculares de Natureza Científico-

Cultural, Disciplinas de Prática como Componente Curricular, Disciplinas de Estágio 

Curricular Supervisionado e Atividades Acadêmica-Científico-Cultural. No corpo deste 

projeto, elaborado em 2003 pelo Departamento de História, está posto que, 

 

Nesse momento, no entanto, se constitui necessário, por força de lei, 

adequarmos a estrutura curricular ora vigente para o curso de História, às 

novas regulamentações federais que dispõem sobre os cursos de 

licenciaturas plena para a educação básica, compondo uma nova grade 

curricular para o curso de história que contenha, no mínimo: 2800 horas 

de disciplina de conteúdo curricular de natureza cientifico- cultural; 400 

horas de disciplinas de prática como componente curricular; 400 horas de 

disciplinas voltadas para estágio curricular supervisionado e 200 horas de 

atividades acadêmico-científico culturais  (UESB, Projeto do currículo do 

curso de História, 2003, p. 4). 

                                                           
56 Feito com base na Resolução CNE/CP n. 01, de 02 de fevereiro de 2002. 
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No tocante às disciplinas pedagógicas57, que têm como base as teorias que analisam 

métodos e aplicações em situações específicas da docência, problematizando os caminhos 

de elaboração destes saberes da prática58,  o projeto de reforma do curso não faz referência 

no corpo de sua justificativa, entretanto refere-se a “práticas didático científicas que devem 

pauta-se pela ênfase na formação geral, na instrumentalização metodológica, na apreensão e 

discussão de campos sólidos, emergente e das novas fronteiras do conhecimento histórico” 

(UESB, 2003, p. 6). Considerando a especificidade da reformulação curricular proposta para 

o curso de História, temos os seguintes quadros. 

 

QUADRO 3 – Disciplinas de Prática como Componente Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DH UESB, 2003 

 

 

 

QUADRO 4 – Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado 

 

 

  

 

Fonte: DH 

UESB, 2003 

 

Depreende-se da análise dos quadros 3 e 4 que o curso oferece nove disciplinas de 

caráter pedagógico, a saber: 1) Didática Geral; 2) Política Educacional; 3) Metodologia da 

                                                           
57 Denominamos assim, porque próximas da Didática, entendida como um ramo da ciência pedagógica que tem 

como objetivo discutir métodos e técnicas que instrumentalizem o trabalho do professor na sua mobilização de 

saberes em torno da aprendizagem do aluno.  
58 Reconhecemos aqui o estudo de diferentes expoentes da Didática da História, a exemplo de (Cerri, Aguiar, 

Cardoso, Geminari, Saddi, Urban, Rüsen, Moniot) que têm abordado em suas pesquisas (teoricamente) e 

trabalhado na práticas docente (empiricamente),  a compreensão da Didática da História, situada em um entre-

campos, o educacional e o histórico. 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Introdução aos estudos históricos 60 

Didática Geral 60 

Psicologia Geral 60  

Política Educacional 60 

Interpretação de Textos e Redação 60 

Metodologia da Pesquisa Histórica 60 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Ensino de História: Teoria e Metodologia  60 

Imagem e Aprendizagem de História 60 

Elaboração de Projetos Educacionais em História 60 

Metodologia e Prática do Ensino de História I 60 

Metodologia e Prática do Ensino de História II 120 

1 Disciplina Optativa 60 
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Pesquisa Histórica; 4) Ensino de História: Teoria e Metodologia; 5) Imagem e 

Aprendizagem de História; 6) Elaboração de Projetos Educacionais em História; 7) 

Metodologia e Prática de Ensino I; 8) Metodologia e Prática de Ensino II; 9) Tópicos de 

Metodologia do Ensino de História I (optativa), perfazendo um total de 540 horas das 840 

destinadas à formação prática e ao estágio e das 1890 horas destinadas aos “Conteúdos 

curriculares de Natureza Científico-Cultural”, conforme posto no fluxograma do curso59  

Voltando à análise da Q5, perguntamos sobre esta estrutura curricular para 

relembrar ao professor a referida distribuição das disciplinas acadêmicas e pedimos que 

avaliassem como essa distribuição impactou em sua incipiente experiência docente, 

conforme solicitado no espaço de justificativa para escolha às alternativas A, B e C. 

Percebemos as seguintes inferências, na ordem e quantidade em que apareceram:  

 

TABELA 2 – Desdobramentos da divisão disciplinar na experiência docente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

Então, após reconhecer o modo como as disciplinas estão distribuídas no curso, os 

professores sinalizam que o desdobramento desta divisão repercutiu desfavoravelmente em 

suas experiências como docentes. Na maior quantidade de ocorrências, uma denúncia sobre 

o despreparo para a sala de aula, 5 ocorrências, seguida do sentimento de defasagem na 

formação, 3 ocorrências. O que dizem os sujeitos a esse respeito? 

 

quando encaramos a realidade, ela assusta. (P5)  

                                                           
59 Fluxograma nos anexos, apêndice B. 

Desdobramentos Ocorrências 

Dificuldade no início da docência 1 

A adaptação na escola foi 

trabalhosa 

1 

Tinha poucas referências 1 

Despreparo para a sala de aula 5 

Frustração com o início 1 

Susto com a realidade 1 

Defasagem na formação 3 

Faltava experiência 1 

Sentiu-se desqualificado 1 
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eu tinha teoria, faltava experiência. (P6)  

 muita coisa aprendi na escola mesmo, a maioria do que sei sobre dar 

aulas. (P10) 
 

As respostas obtidas na Q5 reforçam a defesa de que privilegiar os conteúdos 

específicos do campo de atuação, em detrimento dos conteúdos pedagógicos e do exercício 

destes ainda na fase de formação, pode impactar na prática dos professores iniciantes, como 

se depreende da fala dos sujeitos de nossa pesquisa, que se sentiram frustrados e 

desqualificados ao chegarem às escolas, gerando “insegurança”, como foi posto por P3, e 

sensação de ser um “trabalho solitário”, como declarou P1. 

Fala-se muito sobre o fenômeno da bacharelização das licenciaturas e que, dentro 

dos cursos, os estudantes de licenciaturas não se interessam pelos espaços destinados à 

compreensão de como se dá a aprendizagem, as estruturas didáticas e os caminhos 

metodológicos que integram o processo de ensino. Sabemos que a construção da prática 

docente, como já foi posto no capítulo 1, não se limita ao espaço de formação nas 

licenciaturas.    

Diante do exposto, entendemos que não tem como ser professor sem a associação 

destas esferas formativas postas pelo autor, dado o caráter do seu fazer. Mas, e o professor 

iniciante, por onde deve começar? Maria Regina Guarnieri (2005, p. 5), que – também como 

nós – preocupou-se em estudar professores iniciantes, diz que  

 

é no exercício da profissão que se consolida o processo de tornar-se 

professor, ou seja, o aprendizado da profissão a partir de seu exercício 

possibilita configurar como vai sendo construído o processo de aprender a 

ensinar. Tal construção ocorre à medida que o professor vai efetivando a 

articulação entre conhecimento teórico-acadêmico e o contexto escolar a 

prática docente. 

   

Quando Tardif nos convida a pensar acerca dos saberes docentes como um 

“amálgama” e Guarnieri trata por um “exercício”, tem-se aí uma fusão de elementos e a ideia 

do que é preciso ser praticado. Os saberes pedagógicos não estão descartados nesta 

importante tecitura da docência.  

Dando prosseguimento ao entendimento da estrutura pedagógica vista na 

licenciatura, apresentamos a Q9, que trata o modo com as disciplinas acadêmicas se 

vinculam com a história escolar.  
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“QUESTÃO 9 – Assinale a alternativa que mais se aproxima do que foi 

visto na sua licenciatura em História: a) As disciplinas de 

conhecimentos específicos sempre foram associadas à História Escolar; b) 

O ensino das disciplinas de conhecimentos específicos foi tratado de forma 

desvinculada da História Escolar; c) Considero que fiz um curso 

preocupado com os conhecimentos específicos da história, mas também 

com História Escolar.” 

 

GRÁFICO 6 – Aproximação da disciplina acadêmica com a história escolar 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

 

A Q9 reforça a lacuna existente entre a disciplina acadêmica e a disciplina escolar 

como espaços de elaboração dos conhecimentos históricos produzidos, conforme tratamos 

no Capítulo 2, em espaços e com propósitos diferentes, mas que se encontram 

inevitavelmente dentro da escola. O conhecimento escolar é um conjunto formado pela 

interação dos saberes da experiência (gerados na relação entre professores e alunos, no 

âmbito da escola), do conhecimento científico representado pela disciplina acadêmica (dos 

cursos de formação dos professores) e dos elementos de transformação destes conteúdos 

para a cultura escolar. 

O que vimos durante a análise da Q9 é que esta interação de saberes ocorre em sua 

maioria, 70%, dentro da escola, pelo professor, legitimando, desse modo, o que chamamos 

aqui de (re)construção dos saberes. Tratamos assim, por considerarmos toda a construção 

(oriunda das universidades e centros de pesquisa) que antecede a elaboração de saberes 

dentro da escola, para depois, ponderando todas as idiossincrasias desse lugar, adquirir uma 

nova perspectiva, por meio de mecanismos que veremos no próximo tópico deste capítulo.  

A predominância de Disciplinas de Caráter Científico-Cultural sobre as Disciplinas 

da prática e do Estagio Supervisionado (disciplinas de reflexão e elaboração de caminhos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

a) Houve associação

b) foi desvinculado

c) equilíbrio entre os dois

Q9 - SOBRE ASSOCIAÇÃO ENTRE OS CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CURSO E A HISTÓRIA ESCOLAR



104 
 

para a prática profissional), vista no fluxograma do curso, destoa do caráter formador de 

professores, a que propõe uma licenciatura, mas coaduna com um dos aspectos postos no 

marco conceitual deste documento, que diz: 

 

Tal currículo pretende que o profissional seja capaz de compreender a 

educação como um processo político-ideológico e componente da 

superestrutura das sociedades historicamente determinadas, distinguindo 

no seu interior o papel o papel das funções da História (UESB, Projeto de 

Reformulação do Currículo do Curso de História, 2003, p. 5). 

 

Essa distorção pode ajudar a entender por que a interação de saberes sábios e 

escolares ocorre inicialmente, na maioria dos casos, dentro das escolas e não na própria 

universidade, como um laboratório, por exemplo. Para a reforma do curso, foi considerada 

a “des-profissionalização dos saberes instituídos” e “os horizontes desafiadores que os 

profissionais habilitados para o ensino de História (e de áreas afins) se defrontam na dura 

realidade de suas práticas educacionais” (2003, p. 16), mas, esta ponderação não reverberou 

na estrutura curricular de formação deste professor, que deveria considerar o caráter 

pedagógico de sua prática, predominando, à revelia deste fato, os conteúdos específicos da 

área60. 

Nossa pesquisa não tem a pretensão de analisar o curso de História da UESB ou 

definir o perfil profissional esperado para seu egresso – ou ainda, a concepção de educação 

vista na formação por ele ofertada –, mas entendemos que as narrativas oferecidas pelos 

egressos de nossa pesquisa revelam que o fato de os conteúdos referentes à cultura escolar 

terem sido postos em segunda ordem impactou negativamente em seu ingresso na docência.   

Vimos na “QUESTÃO 10 – No que se refere à oferta de oportunidades, além do 

estágio, para o exercício prático da docência, durante a sua licenciatura em História, 

você diria que: a) sempre ocorreu; b) não ocorreu; c) raramente ocorreu. Caso tenha 

ocorrido, qual a experiência vivida na graduação?”, que 60% dos professores afirmam 

terem tido oportunidade de exercitar a docência durante o período da licenciatura, enquanto 

40% afirmou que isso raramente ocorreu, e 10% que nunca ocorreu. Mas, as justificativas 

dadas para a ocorrência destas oportunidades de exercício docente durante a formação 

apontam para espaços externos, sem a “batuta da universidade”, como afirmou P9. 

Abaixo, algumas falas dos sujeitos que corroboram nossas afirmativas: 

  

                                                           
60 Referimo-nos -à organização das disciplinas acadêmicas. 
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Enquanto graduava, me parecia claro um projeto do Estado em substituir 

uma mão de obra efetiva concursada por estagiários mal remunerados e 

em péssimas condições de trabalho. Hoje consigo observar mais 

complexidade dessas relações de trabalho. O fato é que sempre houve uma 

relativa disponibilidade de vagas para a docência, a maioria dos colegas 

interessados em ensinar foram colocados. Entretanto, a própria estrutura 

do curso caminhava silenciosamente para o desincentivo à docência. (P4) 

Tive que correr atrás dos estágios, principalmente por ter contato com 

professores de múltiplas instituições, o que me viabilizou entender a vida 

escolar desde o 3 semestre da graduação. PIBID interdisciplinar (Colégio 

Polivalente, Colégio Adelmário Pinheiro), professor de História, 

Geografia, Cidadania e Consumo no Colégio Fênix. (P7) 

Durante a graduação era possível estagiar nas escolas públicas estaduais 

através do IEL. O problema desses estágios é que serviam como 

alternativa do poder público para substituir professores efetivos que 

estavam afastados de suas funções ou não haviam professores para 

preencher a carga horária disponível. Sendo assim, era uma alternativa 

de baixo custo para suprir carga horária ociosa. Nesses estágios a 

realidade escolar não era mediada por orientadores. (P8) 

 

A respeito deste distanciamento denunciado nas falas dos sujeitos, Oliveira (2013, 

p. 142) nos diz que 
 

 É necessário conhecer o ambiente escolar, vivenciá-lo junto aos alunos de 

graduação, discutir, propor e participar da execução de políticas públicas 

que se relacionem com as atividades e ambientes nos quais as reflexões 

sobre a leitura e os usos do passado no trabalho de formação de pessoas 

estão em curso. 

 

 

Os depoimentos apontam para oportunidades promovidas por instituições outras 

que não a UESB, com exceção da experiência relatada por P4, que participou do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que oferece bolsas de iniciação 

à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas 

e que, quando graduados, comprometam-se com o exercício do magistério na rede pública. 

O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública e 

fomentar uma formação que aproxime o licenciando da realidade escolar. Com essa 

iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais de educação61. 

Para finalizarmos este bloco, no qual buscamos analisar a questões apresentadas 

aos sujeitos à luz do tema 2) a estrutura pedagógica vista na licenciatura, analisaremos as 

respostas dadas para Q11: 

 

                                                           
61 Disponível em http://portal.mec.gov.br/pibid, acessado em 13/03/2019. 
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 “QUESTÃO 11) Disciplinas que abordaram a prática docente 

aproximando os conhecimentos específicos de História da História 

Escolar. a) Não há disciplinas que tratam da História Escolar; b) Todas as 

disciplinas tratam da História Escolar; c) Algumas disciplinas tratam da 

História Escolar: (citar aqui)”.  

 

Considerando que a pergunta remete ao tópico que já foi analisado pelas narrativas 

apresentadas na Q10, trataremos aqui das disciplinas que, segundo as vozes da pesquisa, 

efetivamente promoveram a aproximação de conteúdos acadêmicos com os conteúdos 

referendados pela cultura escolar, ainda no período de formação. 

  

TABELA 3 – Disciplinas que abordaram a prática docente aproximando os conhecimentos 

específicos de História da História Escolar. 

 
Disciplina acadêmica Ocorrência 

Ensino de História: Teoria e Metodologia  3 

Didática Geral 3 

Imagem e Aprendizagem de História 2 

Estágio I e II 4 

Medieval I e II 1 

Não lembra 1 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

   

Quatro ocorrências para “Estágio I e II”62. Verificamos que, das disciplinas de 

conteúdo especificamente histórico, apenas Medieval I e II proporcionaram esta 

aproximação, segundo indicativo feito por P8. As demais disciplinas que promoveram 

aproximação destes dois universos de formação dos professores foram ofertadas, segundo 

os sujeitos, pelas disciplinas integrantes no currículo do curso como da Prática e do estágio 

Curricular. 

Foram cumpridas as demandas postas no projeto do curso? Sim! Cumpriram o que 

está dito no documento do curso em consonância com o que está dito nos documentos de 

referência nacional. O que questionamos aqui é o fato de uma licenciatura que, em tese, 

forma professores, não equilibrar melhor esta distribuição de disciplinas para conteúdos 

básicos e disciplinas de caráter pedagógico, dada a peculiaridade do nosso fazer com toda 

sua complexidade. Escolhemos uma das vozes que instrumentalizaram a nossa análise para, 

fazendo coro a ela, registrar aqui o desejo de que as licenciaturas, não apenas a oferecida 

                                                           
62 Entendemos serem referências às disciplinas Metodologia e Prática do Ensino de História I e II, comumente 

assim chamada pelos estudantes e professores de Estágio. 
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pela UESB e analisada por nós, possam se reinventar na perspectiva de aproximar os futuros 

professores de seus lugares de atuação: 

 

A academia não prepara o docente para a sala de aula. Mesmo as 

disciplinas de caráter pedagógico não avançam muito além de teorias com 

poucos desdobramentos práticos. Particularmente, não sei se mais 

disciplinas pedagógicas resolveria o problema. Talvez fosse o caso de 

repensar toda a estrutura de ensino dos cursos de licenciatura. (P2) 

 

 

3.2.3 Cultura escolar e mobilização de saberes 

 

“Professora, para que eu preciso aprender isso?”; “O que tem a ver o faraó do Egito 

com as eleições no Brasil?”; “Quem vive de passado é museu, pró”. Essas e outras falas do 

tipo ecoam nos ouvidos dos professores de História acompanhadas pela falta de percepção 

do sujeito histórico que somos. Tratada como aventura de seres humanos, outros, distantes, 

presos a um determinado tempo, a história é muitas vezes considerada cansativa, associada 

a aprendizagem puramente memorística, exigindo do professor um esforço, ainda maior para 

desenvolver, junto aos jovens estudantes da educação básica, explicações sobre as mudanças 

e permanências que as sociedades vivem, ao longo do tempo e espaço. 

Colabora com esta conjuntura o fato de estarmos inseridos em um mundo de mídias 

socias, com mensagens instantâneas que acentuam as noções sobre um passado velho e 

obsoleto e do presente como a única unidade de tempo que realmente existe para os 

estudantes, reforçando, desse modo, o que a filosofia da história trata por presentismo, 

corrente que defende a ideia de passado apenas como construções lógicas desenvolvidas pelo 

ser humano63.  

Considerações sobre a temporalidade foram discutidas amplamente pelos 

historiadores e, mais recentemente, o foco do debate volta-se para a progressiva cisma com 

o regime moderno de historiografia, pois, a dimensão do presente extrapola a do passado e 

do futuro, caracterizando o regime presentista de historicidade. Situando exatamente essa 

mudança, vemos que 

 

O ideal do progresso e a certeza de um futuro melhor foram abertamente 

questionados, de diversas maneiras e conjunturas, amplamente debatidas 

                                                           
63 O presentismo e a realidade brasileira em perspectiva, Walderez Simões Costa Ramalho, hist. historiogr. • 

ouro preto • n. 14 • abril • 2014 • p. 148-154 • doi: 10.15848/hh.v0i14.656 

Disponível em: https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/viewFile/656/453 
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pelas Ciências Humanas e Literatura em geral: o mal-estar gerado pelas 

guerras mundiais; as contestações de 1968; o avanço da sociedade de 

consumo; o solapamento das identidades nacionais; o fortalecimento da 

globalização enquanto o processo de “compressão do espaço-tempo”; 

tudo isso levou a uma ênfase no presente e sua progressiva dilatação 

desproporcional em relação às outras categorias do tempo – processo que 

possui como marco simbólico de consolidação a queda do muro de 

Berlim, em 1989 (RAMALHO, 2014, p. 151). 

 

Nesse processo, o presente fechou-se sobre si mesmo, tornou-se o seu próprio 

horizonte. “Sem futuro e sem passado, ele (o presente) produz diariamente o passado e o 

futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e valoriza o imediato” (HARTOG 2013, 

p. 148, apud RAMALHO 2014, p. 151). 

  Ao professor de História escolar, cabe – dentre outros dilemas próprios da 

profissão – lidar com esse impasse no estudo de um passado em tempos de presentismo. 

Como promover um ensino de História destacando a sua importância social? Como 

protagonizar um caminho de conhecimento que em que a História faça sentido para seus 

alunos e auxiliem estes a superarem visões de senso comum que naturalizam o social? Como 

tornar o estudo da História significativo para os estudantes? 

 Não é nossa pretensão, com este estudo, responder a questões desta ordem, mas 

nos propusemos a entender o modo como a construção deste saber ocorre, a parcela de 

contribuição da história acadêmica para a escola escolar, a importância da Didática da 

História neste caminho de elaborações. Então, nosso objeto circula em torno do ensino de 

história e da cultura escolar onde ele ocorre, daí porque nos interessa também a concepção 

vigente entre os estudantes sobre a disciplina escolar História e os desafio de ensiná-la, 

considerando que isto corre dentro de uma cultura que, segundo os estudos feitos, produz 

conteúdo próprio mas é também espaço de reinterpretação da sociedade onde está inserida. 

É na escola que os significados do ensino se agrupam. Lá acontecem os encontros, 

as problematizações, choques de teorias, divergências ou aproximações com a prática. A 

escola é o universo para onde vai grande parte dos debates feitos na academia, independe da 

academia se voltar diretamente para ela em algum momento, ou dos estudantes das 

licenciaturas se interessarem pelo modo como elas se organizam. É como nos disse Freire, a 

escola é um espaço de relações, um lugar destinado não apenas ao estudo, mas 

fundamentalmente ao encontro, a troca, a conversa, a discussão, ao diálogo64 que não existe 

                                                           
64 Para Freire (1994), o diálogo não é apenas o encontro entre duas pessoas que conversam sobre determinado 

assunto, ele está baseado em uma relação de igualdade entre as pessoas, no sentido que nenhuma delas tem o 
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fora da afabilidade e que desta maneira, possibilita tanto a manutenção quanto a 

transformação da sociedade. Gadotti (2007a, p. 12), por sua vez, fazendo uma releitura das 

obras de Paulo Freire, complementa esse conceito dizendo que “a escola não é só um espaço 

físico. É, acima de tudo, um modo de ser, de ver”. 

Como nossos sujeitos de pesquisa entendem este lugar? Quais foram as primeiras 

impressões que tiveram? Será que perceberam a existência de uma cultura específica da 

escola?  Para o entendimento destas questões, organizamos o 3º bloco intitulado cultura 

escolar e mobilização de saberes, e subdividido em três subtemas: 1) O (des)conhecimento 

da cultura escolar; 2) Diferenças entre disciplina acadêmica e disciplina escolar; 3) A 

(re)construção dos saberes na cultura escolar. 

  

A realidade escolar 

 

Para pormenorizar o subtema 1, o (des)conhecimento da cultura escolar, usamos as 

Q6, Q7 e Q12, que perguntam sobre expectativas em relação à chegada nas escolas e a 

aproximação, ou não, com o termo cultura escolar.  

Na Q6 “QUESTÃO 06. Ao procurar uma licenciatura qual a sua expectativa 

sobre entender a realidade escolar durante o desenrolar do curso?”, obtivemos os 

seguintes retornos dos sujeitos: 

 

TABELA 4 – Expectativa sobre entender a realidade escolar no desenrolar do curso 

 

Expectativas Ocorrência 

Não sentiu necessidade de entender essa realidade  7 

Entender a relação entre teoria e prática 2 

Entender a realidade escolar através do estágio 1 

TOTAL 10 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

  

70% dos sujeitos não sentiu essa necessidade no curso de formação, 20% pretendia 

entender a relação teoria/prática e 10% esperava que, através do estágio, dar-se-ia o 

                                                           
anseio de saber mais que a outra, e tem como objetivo a descoberta de conclusões por meio da interação das 

ideias desses sujeitos em relação ao objeto discutido. 
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entendimento de como funciona uma escola.  Ou seja, apenas 30% dos docentes aqui 

pesquisados dão indicativos de interesse pela escola ainda na licenciatura.  

Notamos que estes resultados dialogam com o que já discutimos anteriormente 

sobre a bacharelização das licenciaturas e o desinteresse em seguir a carreira docente, apesar 

de estarem em um curso de formação para tal ofício. Negando, inicialmente a profissão, 

talvez motivados por razões já amplamente discutidas de desvalorização do magistério, há 

um processo de recusa ao trabalho docente que inviabiliza, ao menos em princípio, o 

interesse pela escola e consequentemente o conhecimento de suas culturas.  

Localizamos ecos dessa premissa nas falas de P1, P2 e P4, como é possível observar 

abaixo. 

          

Sinceramente, eu não senti uma necessidade grande [de] refletir sobre a 

realidade escolar durante a graduação, e também penso que essa 

reflexão foi pouco estimulada no decorrer do curso. O meu foco na 

Universidade girava em torno das questões teóricas das disciplinas de 

conhecimento específico. Pensar a realidade escolar se tornou uma 

necessidade urgente quando comecei a trabalhar como professora. (P1) 

 

Não me lembro de ter tantas expectativas. Fiz história por ser 

apaixonado pela disciplina. Em seguida, pela autovalorização da 

academia e dos professores do curso, pensei em me tornar professor 

universitário. Apenas a força das circunstâncias me fez mudar de ideia. 

As reflexões que tenho sobre o assunto são póstumas. (P2) 

 

A realidade escolar, durante a graduação, torna-se na verdade um objeto 

teórico distante e, para muitos, uma dimensão que nem sequer precisa 

ser pensada, visto que o processo formativo se orienta para a formação 

de mestres, doutores e especialistas que não “precisarão” passar pela 

sala de aula (equivocadamente como se a escola fosse lugar de passagem 

e não de chegada, e também como caminho poderia também ser 

desviada). E, no entanto, me apaixonei pela realidade escolar e pela 

educação como um objeto teórico e de reflexão. Carregando a marca da 

minha formação, não tinha interesse em me colocar na realidade 

escolar, mas procurando grupos de pesquisas e disciplinas optativas 

busquei lugares onde essa discussão ocorria por mero interesse teórico. 

(P4) 

 

O depoimento de P1 é patente que foi o início na docência que despertou o interesse 

sobre a escola, já P2 fala sobre “força das circunstâncias” como indicativo de seu interesse, 

não manifestando se essa circunstância é a docência em si, e P4 afirma que a curiosidade 

pela realidade escolar foi por “mero interesse teórico”. Em razão de nosso entendimento de 

que a escola é bem mais do que a sala de aula, a que muitas vezes é reduzida, e as 
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curiosidades teóricas a respeito dela, buscamos verificar os níveis de conhecimento sobre a 

existência de uma cultura peculiar destas instituições. 

Visto que não existe uma definição consensual de “cultura de escola”, e ela depende 

da postura teórica de diferentes autores, é possível dizer que o termo corresponde a uma 

analogia com que se pretende significar os elementos e processos organizacionais que 

identificam o costume de uma determinada escola, como por exemplo, valores, ideologias, 

normas, rotinas, hábitos, símbolos, dentre outros.  

Quando perguntamos sobre os níveis de conhecimento do termo “cultura escolar”, 

na Q7, “QUESTÃO 07. ‘Cultura escolar’ é um termo: a) Nada conhecido. Não me lembro 

de ter ouvido sobre isto durante a licenciatura; b) Pouco conhecido. Ouvi sobre isso durante 

a licenciatura; c) Muito conhecido. Era recorrente este termo ao longo da licenciatura.”, o 

que obtivemos de retorno está posto no Gráfico 7. 

 

GRÁFICO7 – Conhecimento do termo “cultura escolar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

 

A observação do Gráfico 7, Conhecimento do termo “cultura escolar, mostra um 

equilíbrio entre os termos “ser pouco conhecido” e “nada conhecido”, cabendo a cada um 

destes itens 50% das respostas dadas pelos sujeitos. Destaca-se aqui esta fala: “Não esperei 

entender uma realidade escolar na licenciatura, achei que ia saber muito História e isso me 

preparava para dar aulas”. (P10). Chama atenção o fato de nenhum sujeito afirmar o 

reconhecimento do termo. Não apenas porque a “cultura escolar” é pauta65 em estudos que 

envolvem a educação há alguns anos, mas principalmente porque o termo remete às normas 

                                                           
65 Segundo Diana Vidal (2005), a questão já vinha sendo tratada com anterioridade, pelo menos desde os anos 

de 1980, por André Chervel e Forquin, com trabalhos traduzidos no Brasil, em 1990 e 1992, respectivamente. 

0 1 2 3 4 5 6

a) Nada conhecido

b) Pouco conhecido

c) Muito conhecido

Q7 - “Cultura escolar” é um termo
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e as finalidades que regem a escola, pela análise dos conteúdos ensinados e das práticas 

escolares que ajudam a avaliar o papel desempenhado pela profissionalização do trabalho do 

educador. 

Este universo carregado de simbologias e práticas deveria ser, a nosso ver, um 

objeto de estudo presente nas formações de professores, mesmo sabendo que o conhecimento 

produzido pela investigação científica é considerado útil para orientar a prática docente, mas 

não é determinante. 

O termo se aplica na discussão dos problemas escolares, nas relações entre políticas 

pública, desenvolvimento da escola, inovações pedagógicas e autonomia. É um caminho de 

compreensão do impacto dos conteúdos escolares para a sociedade e no tamanho da 

influência dessa sobre a instituição. No termo cabem nossos desejos, nossas expectativas e 

a normatividade da escola: quanto ela tem? Quanto falta? O que consegue? Acreditamos que 

a escola precisa fazer sentido para o professor como fundamento de sua atividade.  

Parece que a expressão cultura escolar tende a ser um conceito unificador que 

relaciona diversas áreas específicas em que as escolas operam. A cultura escolar não é só 

um conceito teórico, mas também apresenta implicações práticas. Como nos disse Guarnieri 

(2005, p. 9), “o exercício da profissão é condição para consolidar o processo de tornar-se 

professor”. Destaca-se aqui o que nos diz alguns sujeitos da pesquisa a esse respeito: 

 

O curso oportunizou poucas disciplinas com caráter escolar. Tive que 

fazer estágio com o PIBID e assumir uma sala de aula para começar a 

lecionar. O curso teve muitas disciplinas teóricas com pouca praticidade. 

Já meu estágio extracurricular me oportunizou vivenciar a realidade 

escolar e ampliar minha visão do que é ser professor. (P7) 

Desde muito cedo procurei entender o funcionamento de como era uma 

escola, bem como a prática na sala de aula, as expectativas sempre me 

foram inquietantes e me fizeram buscar entender como seria esse 

“universo escolar”. Outro ponto que me foi fundamental na construção 

desse entendimento foi o elo entre teoria e prática, pois, no primeiro 

semestre do curso eu tive a oportunidade de lecionar, e desde então, até 

o final do meu curso não mais parei. (P9) 

 

Esses resultados dialogam com alguns pontos que estudamos sobre o exercício da 

profissão e nos lembra Pérez Gomes (1988), a dizer que muitas vezes a prática é vista como 

campo de aplicação das normas técnicas derivadas da teoria. As falas de P7 e P9 fazem 

coro ao autor, reafirmando que a relação teoria e prática é linear e que a emergência 

profissional ocorreu na escola. 
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Quando perguntados como se deu este primeiro contato, o que foi previsível e o 

que foi surpreendente, através da Q12, “QUESTÃO 12. Descreva seu primeiro contato 

com a escola, informando: a) O que foi previsível? Por quê? b) O que foi surpreendente? 

Por quê?” De acordo com os indicativos feitos nos questionários, organizamos as repostas 

obtidas em três categorias: 1) Estrutura, 2) Relacionamento, 3) Saberes, as ocorrências 

puderam ser assim disponibilizadas: 

 

TABELA 5 – Elementos previsíveis no primeiro contato com a escola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

  

É possível que este quadro ajude na interpretação do fenômeno de desinteresse pelo 

conhecimento da realidade escolar visto anteriormente. Conforme posto no Capítulo 2, 

conhecemos a escola a partir de diferentes funções que ocupamos em relação a ela. 

Carregamos memórias destes contatos e estamos a todo tempo interagindo com notícias a 

respeito da mesma. Hoje, por exemplo, não precisamos ser uma vítima direta do massacre 

ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo66, para 

identificarmos a falta de segurança a qual estamos submetidos, sobretudo em se tratado da 

rede pública de ensino. 

A maior ocorrência, 3, aponta o “desinteresse pelo ensino de História” como 

previsível, seguido de “falta de estrutura da escola pública”, 2 ocorrências e “indisciplina 

dos alunos” também 2. Em relação às categorias, temos o predomínio de elementos 

                                                           
66 O massacre em Suzano [...]. Disponivel em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/massacre-de-

suzano-e-o-oitavo-em-escolas-do-brasil-desde-2002/Acessado em 15 mar.2019 

CATEGORIAS Elementos previsíveis Ocorrência 

 

ESTRUTURA 

Falta de estrutura da escola pública  2 

Não poder escolher a turma para lecionar  1 

 

RELACIONAMENTO 

Indisciplina dos alunos  2 

As brincadeiras com os professores novatos  1 

 

 

SABERES 

Alunos não gostarem da disciplina História  3 

Desinteresse dos alunos por aulas expositivas  1 

Dificuldade de assumir uma sala de aula  1 

Que não é fácil a realidade docente  1 

Dificuldades com o planejamento  1 

 TOTAL 13 
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previsíveis no campo dos saberes, 7, das 13 ocorrência; e 3 nas demais categorias, estrutura 

e relacionamento. 

No tocante ao que foi surpreendente neste primeiro contato, como professor, com a 

realidade escolar, obtivemos os seguintes retornos que também foram organizados em 

categorias idênticas às citadas na Tabela 5, por comportarem elementos da mesma natureza. 

 

TABELA 6 – Elementos surpreendentes no primeiro contato com a escola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

No que se refere aos elementos surpreendentes na escola, para os sujeitos 

pesquisados, a maior surpresa, 2 ocorrências em 10, foi o “interesse pela História”. As 

demais ocorrências, 8 no total, apontam para diferentes elementos que, agrupados em 

categorias, de acordo com a natureza dos fenômenos, ficaram assim notados: 5 ocorrências 

em saberes, 2 em estrutura, 1 em relacionamento e um sujeito disse não lembrar de elemento 

surpresa. 

 

Disciplina acadêmica e disciplina escolar 

 

O que sabem os professores? Por que sabem de um jeito e não de outro? Eles sabem 

o que sabem? Identificam seus saberes no quadro, nas anotações, nas suas falas durantes as 

aulas? Como o conhecimento do professor se transforma em conteúdos de instrução? Qual 

CATEGORIAS Elemento surpreendentes Ocorrência 

 

ESTRUTURA 

O trabalho extraclasse (era bem mais que eu 

previ) 

1 

A escola em si 1 

RELACIONAMENTO Amizade entre os estudantes 1 

 

 

SABERES 

Interesse pela História 2 

Interesse geral dos alunos 1 

O histórico dos professores que passavam 

resumo e fichamento ao invés de dar aula 

1 

A presença da educação tradicional 1 

Entregar uma série mais avançada a um novato 1 

- Não lembra 1 

- TOTAL 10 
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a relação deles com os saberes que ensinam? O Saber docente, conforme posto no Capítulo 

2, surge como uma categoria recentemente e foca na relação dos professores com os saberes 

que eles dominam para poder ensinar e aqueles que ensinam, mediadas por, e também 

criadoras de saberes da prática. 

Gauthier et al. (1998, p. 339) dizem-nos que o saber dos professores é considerado 

sob o ângulo argumentativo e social “[...] como a expressão de uma razão prática. E essa 

razão prática depende muito mais da argumentação e do juízo do que da cognição e da 

informação”. Ou seja, o saber é resultado de uma produção social e, portanto, pode ser 

revisto e refutado, sendo válido pela sua capacidade de persuadir, originando-se na interação 

entre sujeitos inseridos em um contexto. 

Os mesmos autores defendem a ideia de que o saber está sempre ligado a exigências 

de racionalidade, mas uma racionalidade que foge à rigidez das ciências. “O saber pode ser 

racional sem ser um saber científico” (GAUTHIER et al., 1998, p. 337). Para os autores, as 

ciências da Educação não podem prescrever diretamente a ação, principalmente em se 

tratando de situações de natureza complexa como as de ensino. 

  

Em torno do prático implicado na ação, cria-se uma espécie de espaço 

pedagógico, um espaço de saberes e de decisões, um espaço de liberdade 

e de jogo também, um espaço para investir e criar (GAUTHIER et al., 

1998, p. 337). 

 

Pelo exposto, não podemos nos ater ao que os professores podem fazer e sim ao que 

os professores sabem e como eles mobilizam esses saberes para mediar a relação do 

conhecimento histórico escolar com seus alunos. Considerando o professor com base no que 

Monteiro (2007) nos diz, temos que ele é um profissional dotado de razão, que tem a 

necessidade de tomar decisões na urgência da sala de aula, é um ator que pensa e julga. 

Então, analisaremos o professor de História escolar juntamente com os seus saberes para 

compreendermos como se dá a (re)construção destes na cultura escolar. 

Começaremos pelo modo como o professor, aqui pesquisado, entende a diferença 

entre a disciplina acadêmica e a disciplina escolar. Se para ele essa diferença foi notada ao 

longo do percurso formativo e na sua iniciação como docente, se a existência de uma está 

vinculada a existência da outra, se decorrem de uma negociação. 

Assim, analisaremos as Q8 e Q11, ambas voltadas para a compreensão destas 

configurações disciplinares e de como isto foi percebido no percurso da licenciatura. 

Começaremos pela Q8, que pergunta: “QUESTÃO 8. Diante da afirmativa, ‘Uma coisa é a 
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história científica, outra, bem diferente, é a história escolar’, você diria que: a) Concordo, 

b) Discordo. Justifique.” 

 

GRÁFICO 8 – Diferença entre história científica e história escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

 

As respostas obtidas, conforme demonstradas no Gráfico 8, apontam para o fato de 

60% dos sujeitos entenderem que a história científica é bem diferente da história escolar, ao 

tempo em que 40% dos pesquisados consideram que há aproximações entre as duas. 

Na análise das justificativas, observamos que os professores que discordam (40%) 

identificam uma organização interna, uma relação com a disciplina de referência conforme 

dito por Lopes (2000).   

 

Eu penso que são níveis diferentes de saber, mas não são saberes 

distintos. (P1)  

A história escolar é o fruto de uma reconstrução da ciência histórica, sua 

existência deve ser calcada na própria epistemologia da história. 

Evidentemente as duas possuem especificidades e naturezas diferentes, 

entretanto, são fruto de uma mesma árvore.  (P4) 

A história escolar precisa ser o conhecimento científico transposto com 

uma linguagem acessível para a escola. Além de estimular o pensamento 

crítico, é necessário o estímulo à investigação através de fontes e 

documentos, de modo que os alunos desenvolvam autonomia e possam 

perceber as diferentes narrativas históricas existentes. (P8) 

A história cientifica é mais difícil e mais profunda, enquanto que a história 

escolar é mais fácil, superficial, uma adaptação da história científica 

para a escola adequando ao nível dos alunos. (P10) 

 

P9, que também discordou da semelhança entre as duas disciplinas, acadêmica e 

escolar, diz em sua justificativa que  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

a) Concordo

b) Discordo

Q8. Uma coisa é a história científica, outra, bem 
diferente, é a história escolar
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Há uma grande diferenciação por parte de alguns profissionais sobre o 

que se aprende no Curso e o que se aplica na prática em sala de aula, pois 

acredito que muitos professores se abarcam em outros recursos e fontes, 

e acabam não sendo tão fiéis ao que aprenderam na sua caminhada 

enquanto discente. (P9) 

 

Na expressão destacada, o sujeito considera que a diferença entre os dois modelos 

decorre de uma falta de fidelidade ao aprendido durante a formação, “caminhada enquanto 

discente”. Por esta razão entendemos existir, aí também, uma relação implícita na 

justificativa entre os dois saberes. Se não fosse a “falta de fidelidade”, o conhecimento da 

academia poderia estar presente na escola.  

P1 e P4 identificam como matriz de referência para a história escolar a disciplina 

acadêmica, reconhecendo a especificidade da natureza destes saberes. P8 e P10 também 

notam que se trata de saberes interligados e tocam na questão de como estes saberes devem 

chegar às escolas. Para P8, é pela transposição – tema que abordaremos adiante –, e P10 

adjetiva os dois saberes considerando o científico “mais difícil” e o escolar “mais fácil”, 

entendendo que o segundo é uma “adaptação” do primeiro para a escola. 

Alguns dos sujeitos que concordaram que a história acadêmica é bem diferente da 

história escolar, também reconheceram em suas justificativas o vínculo entre os dois 

modelos como, por exemplo P2, ao afirmar que “Não ensinamos os jovens a fazer ciência, 

apenas os convidamos, de maneira doutrinária, a conhecer o que a ciência já produziu [...]”. 

Observa-se que há, nessa fala, não apenas uma referência “ao que a ciência já produziu” 

como também uma ideia de que o ensino escolar é uma “maneira doutrinária” de conhecer 

esta ciência na escola. Assim fica configurada também, na resposta do sujeito, uma 

associação entre os dois saberes, porém com níveis hierárquicos diferenciados. 

O próximo bloco de justificativas dadas a esta questão sobre a aproximação entre 

disciplina acadêmica e disciplina escolar aponta para outro fator de distanciamento entre 

estas duas modalidades de conhecimento, passando a considerar o sujeito aprendente.  

 

Nem sempre os discentes possuem maturidade para ouvir alguns fatos 

históricos. (P3) 

 Sim, uma coisa é a parte teórica, são os conhecimentos outra é encarar 

um público que estão ora cheios de muita tecnologia ou por assim dizer 

vazios... Não gostam de leitura. (P5) 

Os alunos não têm costume com nenhum tipo de procedimento científico 

de pesquisa, o que dificulta um debate mais próximo de uma História. (P6) 
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Não está claro para nós se houve, por parte dos sujeitos, a percepção da diferença 

estrutural e de concepção entre os dois modelos de disciplinas aqui pesquisados, uma vez 

que as justificativas tratam das dificuldades que se operam no encontro com os alunos. De 

acordo com os depoimentos, estes não “possuem maturidade”, “estão cheios de 

“tecnologias”, “não gostam de leitura”, “não têm costume com procedimento científico”, e 

é isso que dificulta, segundo P3, a escuta da História e, para P6, “o debate de uma história”. 

O problema não foi tratado na perspectiva da diferença que corre entre o saber acadêmico e 

o saber escolar, mas nas dificuldades apresentadas pelos alunos.  

Na justificativa feita por P7, vemos uma outra lógica de compreensão de como o 

sujeito percebeu em seu início de docência a relação entre os dois saberes supracitados. 

 

Muitos profissionais se formam no curso em história tendo múltiplas 

interpretações sobre a ciência histórica. Todavia, quando vão para a sala 

de aula ser professor desta disciplina, acabam não sabendo lidar com a 

cultura escolar, isto é, a forma como planejar as aulas, os tipos de 

estudantes, as tecnologias da informação, etc.  (P7) 

 

Na fala de P7, observamos o reconhecimento das múltiplas interpretações sobre a 

ciência histórica e a atribuição da diferença entre as duas formas de organizar o 

conhecimento histórico, a dificuldade de lidar com determinados elementos da cultura 

escolar, como por exemplo, o planejamento das aulas, os tipos de estudantes e as tecnologias 

da informação. Por esse depoimento, é na aplicação que ocorre a diferença – então, parece 

haver implicitamente a relação entre os dois saberes. 

Na Q11, procuramos saber:  

 

“QUESTÃO 11. Disciplinas que abordaram a prática docente 

aproximando os conhecimentos específicos de História da História 

Escolar. a) Não há disciplinas que tratam da História Escolar. b) Todas as 

disciplinas tratam da História Escolar. c.) Algumas disciplinas tratam da 

História Escolar. Citar:” 
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GRÁFICO 9 – A aproximação do conhecimento específico de História com a História Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

 

O Gráfico 9 mostra que 70% dos sujeitos reconhecem que algumas disciplinas 

tratam da História escolar nas licenciaturas e 30% diz que não há disciplinas que tratam da 

história escolar. Como a questão não pediu o desdobramento da escolha, está obscuro para 

nós se o termo “história escolar”, posto na pergunta, levou a este indicativo posto na 

alternativa “a”, de que não há disciplinas que tratam da História Escolar. Considerando que 

o curso é uma licenciatura que tem em seu fluxograma 420 horas de disciplinas de estágio 

curricular e supervisionado, e uma optativa que trata da metodologia do ensino de História 

e da avaliação escolar – e que no ementário67 estas disciplinas da prática enfocam a relação 

teoria prática a imagem como recurso didático, produção e avaliação de recursos 

metodológicos, organização do espaço escolar, dentre outros –, estranhamos que não tivesse 

ocorrido em nenhum componente do curso referência ao ensino escolar.   

 

A (re)construção dos saberes 

 

Chegamos ao tópico que despertou nossa curiosidade de pesquisa. Seduzidos pelo 

termo transposição didática, mas sem o menor conhecimento sobre o que de fato era esse 

enfoque epistemológico, pensamos inicialmente em defender a ideia de que – ao entrar na 

sala de aula – o professor fazia uma transposição.  

A incipiente leitura da obra de Chevallard (1991) dava pistas para o papel 

secundário do professor neste processo de transformação dos saberes sábios em ensináveis, 

                                                           
67 Localizada no projeto de reformulação do currículo do curso de História de 2003, ao qual tive acesso a uma 

cópia disponibilizada pelo professor Dr. Roque Felipe de Oliveira Filho, titular da Universidade e atual diretor 

do Colegiado do Curso de História (CCH). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

a) Não há disciplinas que tratam

b) Todas as disciplinas tratam

c) Algumas disciplinas tratam

Q11 - Disciplinas que abordaram a prática 
docente aproximando os conhecimentos 

específicos de História da História Escolar
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desconsiderava as práticas sociais na legitimação destes saberes, reconhecia como referência 

única os saberes sábios e parecia não situar a autonomia da escola nesta produção. Como 

nossa ideia era discutir a produção de saberes na cultura escolar, entendendo que esse é um 

espaço de produção criativa, fomos em busca de outro termo: didatização. 

A atividade docente mantém diálogo constante entre o modo como ensinamos e 

modo como nossos alunos aprendem. Desta situação de aprendizagem, são retirados alguns 

elementos que chamamos de estratégias de aprendizagem, adotadas pelo professor, quando 

este organiza sua aula e também do aluno, quando cria o seu modelo de estudo, por exemplo. 

Aqui interessa-nos o caminho do professor, que deve dialogar com o do aluno para que a 

aprendizagem seja eficiente, mas focaremos agora no modo como este caminho pode ser 

feito.  

A forma de ensinar do professor História não deve ser diferente da abordagem de 

professores de outras disciplinas no que tange ao conjunto de conhecimentos e pressupostos 

que permitem a um saber ser escolarizado, salvaguardando aqui os indicativos feitos pela 

Didática da História, da qual falaremos mais adiante. Então, vamos nos deter nesse processo 

de escolarização que chamamos didatização: princípios de organização de um conteúdo de 

ensino que envolve o planejamento, a produção de matérias, organização das sequências de 

apresentação dos conteúdos, as diferentes verificações (exercícios, mapas conceituais, 

provas).  

Didatizar é o modo como selecionamos os elementos para a apresentação de um 

contudo de modo de torná-lo possível de ser ensinado na escola. O objetivo da didatização 

seria facilitar a aprendizagem a partir de critérios estabelecidos nesta elaboração, seleção, 

construção que o professor faz para atingir os objetivos da aula.  A didatização então faz 

parte deste movimento de escolarização dos saberes, como métodos, técnicas e seleção de 

materiais que utiliza para ensinar.  

Então, didática da História seria um processo de organização do ensino de História 

nas escolas? Não apenas isso, ela é mais ampla! Para Bergmann (1989/90, p. 29), a Didática 

da História é a disciplina que afeta o estudo científico da História, "indaga sobre o caráter 

efetivo, possível e necessário de processos de ensino e aprendizagem e de processos 

formativos da História. [...] se preocupa com a formação, o conteúdo e os efeitos da 

consciência histórica". Para esse autor, existe uma, ou mais que uma, identidade a formar, 

que torna a tarefa de investigar o que se pensa e se ensina a respeito da história e da memória 

dos grupos, em determinado tempo, imprescindível dessa disciplina.  
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A Didática da História, segundo Cerri (2013, p. 28-29), emerge de uma diferença 

de compreensão entre historiadores e pedagogos sobre qual seria seu papel:  

 

historiadores imaginavam que ensinar História consistia basicamente em 

saber bem História, enquanto pedagogos enfatizavam que ensinar História 

consistia basicamente em saber bem ensinar (e, portanto, o bom ensino 

independeria do domínio do modo específico de uma área pensar seus 

objetos)  

 

Na tentativa de superar essa dicotomia, Bergmann (1990) – que delineia a Didática 

da História como uma disciplina inerente ao próprio campo da História e não da Pedagogia 

– propõe uma reflexão sobre a História, a partir da Didática da História, caracterizando-a 

como histórico-didática, que “[...] investiga seu objeto sob o ponto de vista da prática da vida 

real” (BERGMANN, 1990, 29), e indaga, portanto, acerca de como a Didática da História 

opera e qual seu papel em relação à construção de sentidos do conhecimento histórico para 

a vida prática, isto é, sobre a função didática da história. 

Buscando clarificar esse papel, Bergmann atribui à Didática da História três tarefas, 

acrescidas de complementos que as definem: 1) empírica, o que é aprendido no ensino de 

História; 2) reflexiva, o que pode ser aprendido no ensino de História; 3) normativa, o que 

deve ser aprendido no ensino de História. 

Então, na formulação de Bergmann (1990), a Didática da História seria a disciplina 

científica "[...] que indaga sobre o caráter efetivo, possível e necessário de processos de 

ensino e aprendizagem e de processos formativos da História. [...] se preocupa com a 

formação, o conteúdo e os efeitos da consciência histórica" (BERGMANN, 1990, p. 29). 

Nesse momento, o autor introduzia a expressão consciência histórica, que teria um 

papel decisivo na virada paradigmática no que tange à epistemologia da História e à 

concepção e tratamento do ensino de História, visto que, para ele e outros autores, embora 

visando objetivos diferentes, um ponto em comum entre a ciência histórica e a história 

escolar seria o desenvolvimento da consciência histórica.  

O foco no trabalho didático do historiador quando atua na formação de novos 

profissionais de História e o debate sobre o desenvolvimento da consciência histórica como 

finalidade maior da Didática de História nos levou a buscar outro conceito, a mediação 

didática, dado nosso foco de pesquisa ser os saberes docentes na perspectiva do professor 

iniciante. 
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O conceito de mediação didática tornou-se bastante presente no meio pedagógico 

em razão da forte influência da abordagem histórico-cultural, que destaca a relação de 

reciprocidade entre o indivíduo e as possibilidades do conhecer, aprender. Para Vygotsky 

(1987), se somos sujeitos que nos construímos nas relações com os outros, é no tempo e no 

espaço em que essas relações acontecem que apreendemos e produzimos conhecimento, 

desenvolvendo a nossa consciência como sujeitos.  

A ideia de mediação na escola, por meio de uma perspectiva vygotskyana, coloca a 

complexidade das relações na construção do sujeito/objeto. O conhecimento, portanto, é um 

produto dessas relações. Nesse sentido, o professor poderá colaborar para a construção da 

autonomia de pensamento e de ação, ampliando a possibilidade de participação social, 

desenvolvimento mental e capacitando os alunos a participarem ativamente de sua “prática 

social” como sujeitos no contexto em que estão inseridos. 

O fenômeno educativo aqui é visto numa perspectiva de totalidade, concebendo a 

escola como instância social e a prática pedagógica como uma modalidade da prática social, 

inserida em um contexto que visa transformações sociais mais amplas. Assim, no seio dessa 

concepção, está o argumento que sustenta o caráter mediador da prática educativa, ganha 

contornos sociopolíticos e se torna mediadora entre a sociedade e os alunos que se educam, 

com vistas à sua transformação.  

Ainda que a compreensão da mediação escolar de natureza didática seja parte de 

um movimento crítico de revisão da Didática, visando à superação de uma perspectiva 

instrumentalista de ensino em prol de uma abordagem mais avançada, o termo e seu conjunto 

de significados que interpreta o aspecto técnico do fazer pedagógico e devido aos objetivos 

de cunho político que assume, também não reverberaram no que trouxemos como nosso 

problema de pesquisa.  

Chegamos assim ao termo (re)construção, a partir da organização do quadro 

abaixo, e que serviu ao nosso estudo como uma função sintetizadora das ideias colhidas ao 

longo de diferentes leituras realizadas. Esse quadro foi pensando visando oferecer um 

panorama geral dos modelos estudados, sem a pretensão de torná-lo referência, dada a 

abrangência necessária para isso, o que alargaria sobremaneira o escopo dessa pesquisa e 

fugiria de seus objetivos. 
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QUADRO 5 – Síntese dos modelos de organização dos saberes 

CATEGORIAS TRANSPOSIÇÃO DIDATIZAÇÃO MEDIAÇÃO 

 

 

 

 

CONCEITO 

 

É um conjunto de 

processos 

adaptativos que torna 

o objeto de saber 

(saber sábio) em 

objeto de ensino 

(saber a ensinar). 

 

É o modo como 

selecionaremos os 

elementos para a 

apresentação de 

um, contudo de 

modo de torna-lo 

possível de ser 

ensinado na escola.  

 

Um processo 

permanente que 

envolve não só o 

conteúdo em si, mas 

as relações e os 

sujeitos (educador e 

educandos) 

estabelecem com o 

mesmo, permitindo, 

especialmente, que os 

alunos se sintam 

estimulados e 

partícipes ativos do 

processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Restabelecer a 

compatibilidade 

entre o saber sábio e 

o saber a ser 

ensinado todas as 

vezes que este se 

afastar demais do 

saber sábio ou se 

aproximar demais do 

saber banalizado. 

 

Facilitar a 

aprendizagem a 

partir de critérios 

estabelecidos nesta 

elaboração, 

seleção, construção 

que o professor faz 

para atingir os 

objetivos de sua 

aula.   

 

Favorecer a postura 

reflexiva e 

investigativa do 

professor para, dessa 

maneira, ele colaborar 

para a construção da 

autonomia de 

pensamento e de ação, 

ampliando a 

possibilidade de 

participação social e 

desenvolvimento 

mental dos alunos 

capacitando-os a 

exercerem o papel de 

cidadãos do mundo. 

 

 

PROFESSOR 

 

Ente mais direto no 

sistema, exerce a 

vigilância 

epistemológica para 

que as distorções no 

processo de 

adaptação do saber 

sábio para o saber 

ensinável não 

ocorram. 

 

O agente da 

seleção e 

organização das 

estratégias de 

ensino e 

escolha/elaboração 

de materiais e 

verificações que 

ocorrem em 

situação de 

aprendizagem 

 

Mediador da relação 

do aluno com o 

conhecimento de 

forma que o aluno 

aprenda a “pensar” e a 

questionar por si 

mesmo, 

problematizando as 

vivências, 

experiências e o saber 

sistematizado e não 

mais receba 
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passivamente as 

informações como se 

fosse um depósito do 

educador. o que pode 

favorecer a 

reelaboração, 

reconstrução e 

produção de novos 

saberes.  

ESCOLA Lugar de destino das 

transposições.    

Parte do contexto 

social onde a 

história é 

significada através 

do ensino. 

Instância mediadora 

entre a sociedade e os 

alunos que se educam, 

visando a sua 

transformação.  
Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

Os modelos postos no Quadro 5 tratam do trabalho de produção, criação e 

organização de saberes e salvaguardando as especificidades de cada um e seus contextos de 

criação. Dizemos que a didatização cabe dentro dos outros dois, inclusive dentro da Didática 

da História, por se tratar do modo como acontecem as escolhas do professor para 

determinada situação de aprendizagem. A transposição e a mediação consideram as 

macroestruturas em que a escola está inserida para tratar dos modelos de epistemologia da 

prática, enquanto a didatização pode estar a serviço destes modelos, uma vez que ela é um 

processo em que o saber sábio é transformado de maneira a torná-lo inteligível para as 

necessidades escolares.  

A transposição e a didatização podem servir ao propósito da manutenção ou da 

alteração do seu objeto, enquanto a mediação pode tomar partido de um determinado grupo 

em detrimento do outro, ou seja, são modelos de referência para a epistemologia da prática 

que trazem em si possibilidades e limites. Mas nos interessa a síntese que ele representa, de 

que a prática docente é uma (re)construção. Logo, aproximamo-nos mais do que tratamos 

como didatizar. 

Partindo desse pressuposto, entendemos que o trabalho docente é um trabalho de 

movimentação de conteúdos em que ocorre uma transformação para atender às necessidades 

da cultura escolar, conforme dito pelos autores que referendam o quadro acima e já 

amplamente aqui citados. Não é meramente a passagem de um conteúdo a outro, mas parte 

dos saberes sábios, das práticas sociais em determinado contexto e da escola como 

instituição receptora de uma cultura maior e que também é produtora de cultura específica. 

Daí porque, ao nosso ver, esse movimento de saberes receberia o nome de (re)construção. 
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Aqui nos encontramos com a afirmação de Lopes (1997, p. 231), quando expressa,    

 
o conhecimento escolar é um tipo de conhecimento próprio que se 

caracteriza por ser uma (re)construção do conhecimento científico: a 

didatização não é meramente um processo de vulgarização ou adaptação 

de um conhecimento produzido em outras instâncias (universidades e 

centros de pesquisa). O trabalho de didatização acaba por implicar, 

necessariamente, uma atividade de produção original e, por conseguinte, 

deve-se “recusar a imagem passiva da escola como receptáculo de 

subprodutos culturais da sociedade. Ao contrário, devemos resgatar e 

salientar o papel da escola como socializadora/produtora de 

conhecimentos”   

 

Neste termo nos aproximamos também do pensamento de Pedro Demo (2004), ao 

defender a ideia de reconstrução dos saberes como tarefa essencial da escola, ressaltando 

que constitui seu papel fundamental oferecer condições para que os saberes reconstruídos na 

escola cumpram a função de oportunizar o acesso dos estudantes aos conhecimentos 

científicos em sua interação com um mundo cada vez mais denso e complexo.  

Não seria, portanto, a (re)construção apresentada nessa pesquisa um termo inédito, 

nem tampouco uma nova categoria conceitual, dadas as menções feitas acima e os limites de 

estudo a esse respeito, mas uma categoria subjacente às que aqui foram citadas, visando 

auxiliar na compreensão da epistemologia da prática e que se dedicaria a estudar 

especificamente os “comos” deste caminho de personalização dos saberes para a cultura 

escolar.  

O ideal é reconhecer que ensinar história é um ofício que se aprende, que 

os estudos históricos não reúnem todas as informações e procedimentos 

necessários à formação – disponíveis em áreas como as que fundamentam 

a pedagogia. Importante é o diálogo e o regime de colaboração. Ele impõe 

uma barreira à ignorância do professor a respeito dos diversos ângulos de 

observação e resolução de um problema surgido em ambiente didático. Ele 

evita a subserviência de uma área a outra – também um tipo de ignorância. 

Evita, também, a prática corrente em muitas instituições onde os 

departamentos de Educação prescrevem as orientações sobre a tarefa de 

ensinar história (OLIVEIRA, 2013, p 142-143). 

 

Na fala da autora, uma identificação: esse foi o fundamento que levou a nossa 

pergunta de pesquisa: entender “como” os professores iniciantes relacionam os saberes 

aprendidos nas licenciaturas com os saberes constituintes da cultura escolar.  

Dito isso, passamos à análise do último item, 5) (re)construção de saberes na cultura 

escolar, que compõe o 3º bloco da nossa estrutura investigativa, cultura escolar e 

mobilização de saberes. Para tanto, utilizamos as respostas obtidas nas Q13, Q14 e Q15, que 
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agrupamos por tratarem da expressividade do conhecimento científico no preparo das 

primeiras aulas, Q16, Q17, Q18, Q19 e Q20, também agrupadas nesta análise por tratarem 

da (re)construção dos saberes. 

 

A Epistemologia da prática segundo os sujeitos pesquisados 

  

Para esse item, consideramos o que foi dito pelos sujeitos na Q16 e suas revelações 

sobre o modo como entendem os modelos sintetizados no Quadro 4. Perguntamos: 

“QUESTÃO 16.  Da ciência histórica aprendida para a história ensinada, você: a) Fez 

uma transposição; b) Fez uma didatização; c) Fez uma mediação; d) Fez uma reconstrução; 

e) Não consigo nomear o que fiz. Esclareça” e obtivemos o seguinte retorno: 

 

TABELA 7 – Da ciência histórica para a história ensinada, houve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

Na análise da Tabela 7, verificamos duas ocorrências a mais (12) que o número de 

sujeitos (10), devido a P1 ter apontado dois modelos (b e c), e P2 apontado também dois (a 

e b). Os dados desta tabela mostram que o item b), didatização, foi o que mais recebeu 

ocorrências entre os sujeitos, que assim justificaram as suas escolhas: 

 

É preciso tornar acessível ao aluno o conhecimento, então fazer isso de 

uma maneira didática é essencial, e também compreendo que o professor 

deve ser um mediador entre o conhecimento e o aluno. (P1)  

Tive que aproveitar inúmeros recursos tecnológicos, como filmes, 

seriados, desenhos, para inserir dentro das aulas para serem melhores 

interpretadas pelos estudantes, numa consonância entre conhecimento 

acadêmico, livro didático e recursos do cotidiano. (P7)  

 

P1 dá indicativos da didatização e da mediação, mas não detalha as práticas que 

efetivamente evidenciariam essas práticas. P7 cita algumas escolhas que faz para organizar 

Modelos apontados pelos sujeitos Ocorrência 

a) Transposição 3 

b) Didatização 4 

c) Mediação 3 

d) Reconstrução 1 

e) Não consegue nomear 1 

TOTAL 12 
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e apresentar os conteúdos em sala e demonstra preocupação em manter a consonância entre 

o conhecimento acadêmico e alguns elementos da rotina escolar. 

Três sujeitos afirmaram que faziam a) transposição, e dois deles assim justificaram 

suas indicações: 

 

Na medida do possível, eu faço uso de diversas fontes históricas e 

estimulo à autonomia para que os alunos investiguem e construam suas 

narrativas. (P8)  

Fui repassando o que aprendi na faculdade, reduzindo algumas coisas, 

pulando outras de acordo com os livros. Seguir o livro foi a melhor opção 

então acho que transpus o que sabia e como aprendi para meus alunos 

com ajustes. (P10)  

 

P8 parece se aproximar mais do que entendemos por prática mediadora, perceptível 

em falas como “estímulo à autonomia” e “investigação e construção das suas narrativas”. 

Não entendemos que estes sejam modelos que se esgotam em um quadro analítico-sintético, 

como o que construímos. O processo de produção de saberes é circular, complexo e 

dinâmico. O que fazemos aqui é apontar indícios que se aproximam mais de um modelo que 

de outro.  

Três sujeitos afirmaram que faziam a mediação, e dois deles assim justificaram a 

escolha por este modelo: 

 

Eu tentei mediar de forma bem clara o meu trabalho, a fim de tentar fazer 

com que o aluno conseguisse entender. Mas a prática e experiência junto 

com convivência favorece uma melhor mediação entre a Ciência 

Histórica e a Ciência ensinada. (P5)  

Fiz uma mediação, pois assim abarcamos aquilo que foi aprendido para 

o que será ensinada, há formas de criar uma junção, em tudo há uma 

oportunidade de interligar.  (P9)  

 

Na fala de P5, há um indicativo da didatização da História que postula a fidelização 

à ciência histórica por meio do conceito de consciência histórica, que não aparece na 

justificativa apresentada. Em P9, que também indica fazer uma mediação, aparecem 

elementos que se aproximam do modelo de transposição, marcado pela expressão 

“abarcamos aquilo que foi aprendido para o que será ensinado”, lembrando a referência feita 

por Chevallard (1991) aos saberes sábios e aos saberes escolares. 

Apenas um sujeito disse que faz (re)construção, ao afirmar que, 
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O que acontece é um trânsito a partir do que é científico para se tornar 

acessível aos alunos sem, contudo, abandonar a ciência histórica. (P4)  

  

Apesar de ter assinalado que intercambia os saberes em um processo de 

(re)construção, percebemos na fala de P4 indícios do que entendemos por transposição 

didática, no momento em que afirma que o trânsito de saberes parte do científico para tornar-

se acessível. Para nós uma menção, em outras palavras, aos saberes sábios e escolares de 

Chevallard, reforçada com a expressão “sem, contudo, abandonar a ciência histórica”, 

aproximando-se aqui do que vimos em Bergmann (1990). 

Por fim, um dos sujeitos não soube nomear o modo como entende este movimento 

de saberes da academia para a escola, o que nos leva a interrogar: Será que esse professor 

nunca se interrogou acerca dessa nuance do ensino? Será que, para ele, o nome dado a esse 

intercâmbio pouco importa? São questões que consideramos importantes levantar, uma vez 

que a (re)construção dos saberes é uma ação inerente à prática docente, e a forma de 

compreender esse processo reverbera na atuação do professor. 

Entendemos, como nos diz Guarnieri (2005, p. 19), que “a prática apresenta 

características ambíguas, oscilantes e fragmentadas, dificultando a obtenção de uma visão 

global do trabalho docente”. Acrescentamos ao dito da autora que o fato de esse movimento 

de saberes novos ocorrer no início da docência, em meio à “sobrevivência” e à “exploração” 

posta por Huberman (1997), dificulta ainda mais o reconhecimento das diferenças entres os 

saberes e a identificação/escolha dos modelos dos quais se apropriarão para ensinar. 

 

A expressividade do conhecimento da história científica no preparo das aulas 

  

Começamos por perguntar aos sujeitos, na Q13:  

 

“QUESTÃO 13. O conhecimento da história científica foi suficiente 

para o preparo das primeiras aulas: a) Sim. Conhecer a história bastou. 

b) Parcialmente. Conhecer a história ajudou, mas não foi suficiente. c) Não. 

Conhecer a história dada na academia em nada ajudou nestes primeiros 

momentos. Justifique.” 
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GRÁFICO 10 – A expressividade do conhecimento acadêmico no preparo das aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

Conforme posto no Gráfico 10, 90% dos sujeitos admitem que conhecer a história 

científica não ajudou suficientemente no preparo das primeiras aulas, e 10% diz que bastou 

conhecer a história para planejar. Considerando que estamos tratando do modo como os 

professores iniciantes mobilizam seus saberes, tomamos aqui como referência para análise 

o que diz Tardif (2013), ao esclarecer que os saberes docentes são provenientes dos saberes 

acadêmicos, mas também dos saberes disciplinares, curriculares e da experiência que, neste 

caso, ainda estão em processo de iniciação. 

As falas dos sujeitos revelam as dificuldades já tratadas aqui, próprias da fase da 

sobrevivência, sobretudo no tocante ao desconhecimento de como se opera a realidade da 

escola, as lógicas internas de funcionamento e, principalmente, a produção da disciplina 

escolar. Em se tratando de (re)construção, esse professor se depara com uma matriz 

curricular produzida na noosfera68, um plano de ensino elaborado nas escolas com base na 

matriz de referência advinda das secretarias de ensino, um livro didático adotado que é, 

muitas vezes, a única fonte de consulta do aluno e acaba  sendo um delimitador do trabalho 

do professor – e um professor trazendo na sua “bagagem” os saberes aprendidos na 

universidade, salvaguardando, inclusive, seu lugar ali.  

Soma-se a esta realidade o papel de coordenadores pedagógicos e articulares de 

área (quando a escola conta com esses profissionais), a concepção da escola para esta 

disciplina traduzida em projetos, carga horária e atividades extraclasse. Ao professor cabe 

                                                           
68 Segundo Chevarllard (1991). 
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planejar a aula, organizar uma sequência didática, esquemas explicativos, ou seja, fazer a 

disciplina acontecer na escola. Como? O que ele mobiliza para isso? Qual o papel do saber 

sábio neste momento de (des)organização69? 

Ouvindo as vozes dos sujeitos, percebemos que encontraram dificuldades para 

operacionalizar isso, ligadas em sua maioria aos saberes pedagógicos: organizar conteúdos, 

preparar exercícios e provas, delimitar tempo de exposição, selecionar o que é relevante e o 

que é subsidiário: 

  

Dificuldades para encaixar o assunto na série, principalmente o 6º ano. 

(P1) 

Muito difícil adequar o que eu aprendi para os alunos que não gostavam 

e nem entendiam a História. Tive que pedir ajudar para adequar e fazer 

provas, até mesmo exercícios. Lembro que fiz um mapa conceitual sem 

pé nem cabeça e a coordenação perguntou o objetivo daquela atividade 

e eu fiquei mudo olhando pra ela. (P2) 

Eu sabia os assuntos, mas ensinar era difícil. (P3) 

 Dificuldade em elaborar provas e planejar aulas e administrar o tempo 

para os conteúdos e ainda preencher as cadernetas. (P5) 

Tive dificuldades com o planejamento e para ajustar os conteúdos para 

as idades adequadas. Eu nunca tinha pensando nisso. (P6)  

Dificuldades na abordagem dos conteúdos e elaboração das provas, 

atividades e trabalhos. Até nas correções eu tive dificuldade pois queria 

exatidão nas respostas. (P7) 

Senti dificuldade com planejamento e dinâmica das aulas. Perdi muito 

tempo no início com detalhes dos assuntos. (P8) 

 Não sabia como fazer para encurtar o tamanho dos assuntos que eram 

muito grandes e cheios de detalhes. Alguns colegas diziam pra eu 

escolher o que me aprofundar e fazer trabalhos com outros assuntos. 

(P10) 

 

Apenas um sujeito considerou que o conhecimento da história bastava e justificou 

dizendo que “era só seguir o conteúdo do livro” (P9). E um sujeito apresentou em sua fala 

surpresa quanto à necessidade de (re)construção: “Queria a história dada na escola com o 

rigor que aprendi na academia e demorei pra ver que eram abordagens diferentes para 

públicos diferentes, com outros interesses” (P4). 

As respostas dadas na questão Q14 reforçam as falas aludidas sobre chegar ao 

cenário onde a mobilização de saberes acontece.  

 

“QUESTÃO 14. Planejar as primeiras aulas foi: a) Fácil. Estava 

acostumado a fazer isso durante a licenciatura; b) Difícil. Não tinha hábito 

                                                           
69 Não necessariamente o planejamento acontece dentro de uma lógica organizacional encadeada. É possível 

que haja uma desestrutura antes que uma sequência seja planejada. 
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de fazer planos de aula; c) Relativo. O conhecimento sobre planejamento 

não foi suficiente, mas deu para planejar. Comente.”  

 

GRÁFICO 11 – Sobre o planejamento das primeiras aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

As respostas sobre os níveis de dificuldade no planejamento, obtidas na leitura da 

Q14, indicam que 50% dos sujeitos achou relativo. P4 atribui isso à colaboração de um 

integrante da escola: “fui apresentado a um articulador de área que tratou comigo, pela 

primeira vez, do que era conteúdo aprendido e conteúdo ensinado, explicando que era 

preciso verificar a relevância nesta escolha”. 40% considerou difícil, e um dos sujeitos 

sinaliza a falta de um tempo na escola para esse fim, bem como de uma ajuda específica: 

“os momentos de AC, quando acontecem são usados para assuntos gerais e não dá tempo 

para ajudar professores novos a conhecerem a realidade da sala de aula” (P8); 10% 

considerou fácil, afirmando que bastava seguir o livro (P9). 

Percebemos que, na Q13, 80% dos sujeitos apontaram em suas justificativas 

dificuldades em preparar aulas, adequando os saberes da história científica à realidade 

escolar. Na Q14, quando perguntamos sobre o ato de planejar em si, sem associação com o 

saber sábio, 40% dos sujeitos demonstram dificuldade. As justificativas dadas na Q15 

também remetem à utilização do saber sábio de História na cultura escolar:  

 

“QUESTÃO 15. Foi suficiente o conhecimento específico de História 

aprendido na licenciatura, para o ensino de História Escolar? 

Justifique sua resposta.”  
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GRÁFICO 12 – Importância da História acadêmica para a História Escolar 
 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

Na análise das respostas obtidas, vimos que 60% dos sujeitos responderam que não 

foi suficiente ter um conhecimento específico de história para ensinarem o componente 

curricular na cultura escolar, reforçando a fala de Guarnieri (2005, p. 19) de que, 

 

a formação básica oferece alguns conhecimentos que possibilitam ao 

professor iniciante analisar o que encontra no contexto escolar e na 

situação da sala de aula. Isto ocorre, entretanto, ainda de forma precária e 

fragmentada, dadas as atuais características do curso de formação.  

 

É possível verificar ecos desta fala da autora nestas justificativas: 

 

Não, em diversos momentos da minha prática docente eu busquei mais 

conhecimento para poder trabalhar o meu conteúdo da melhor maneira. 

(P1) 

Não. Para mim não havia uma História Especificamente escolar, eu 

deveria elaborar um “trânsito” (ainda não sabia qual, como e por que) 

entre o que foi aprendido e o que deveria ser ensinado. Com dificuldade, 

mas me pus numa posição de reconstruir um saber a serviço de uma 

lógica, sem perder parâmetros científicos construídos para a apreensão 

do meu objeto. (P4) 

Não pois apesar da formação bibliográfica de qualidade faltava a noção 

de temporalidade, que é importante para a sala de aula. (P6) 

Apesar de ter aproveitado muito a graduação devido ao esforço em 

aprender as múltiplas interpretações da vida humana na história, o curso 

não me deu conhecimento suficiente para a sala de aula. O mundo 

escolar carece de reinterpretações da história para ser abordada de fácil 

conhecimento pelos estudantes, uma vez que o conhecimento da 

academia é inteligível para a maioria dos estudantes. Logo, tive que 

buscar outras vias para aprender a lecionar, como: conversar com 

professores mais experientes, ler livros focados em didatizar o 

conhecimento histórico, relacionar teorias da história com filmes, 
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seriados e desenhos. Tudo isso, para fazer com que o aprendizado do 

estudante fosse mais efetivo. (P7) 

O conhecimento específico de História não foi suficiente para o ensino 

de História Escolar. Poucas disciplinas trouxeram uma perspectiva de 

transposição desse conhecimento e tive acesso a poucas leituras sobre 

essa prática. Acabei lendo um pouco mais sobre isso após a graduação. 

(P8) 

Não por causa do tamanho dos assuntos. Não dá tempo e tem coisa no 

livro que é diferente de como estudamos por exemplo os africanos e a 

pré-história que quase não aparece na escola. (P10) 

 

Nas falas transcritas acima, encontramos pistas de que a produção do conhecimento 

escolar é autêntica e situada, conforme teorizamos anteriormente à luz dos diferentes 

expoentes que tratam da epistemologia da prática. P4 fala do desconhecimento da existência 

de uma história escolar e sinaliza que buscou “reconstruir um saber a serviço de uma lógica, 

sem perder parâmetros científicos construídos para a apreensão do meu objeto”. As 

expressões “didatizar o conhecimento histórico” (P7) e “perspectiva de transposição desse 

conhecimento” (P8) também surgem como indicativos do que já foi posto por Guarnieri 

(ibid., p. 19), de que “sala de aula fornece pistas fundamentais para que o professor articule 

esses conhecimentos”. 

Sobre a relação entre a formação e a prática, percebemos que a resposta de P10 

indica que o conhecimento acadêmico é transformado em exercício de reflexão da prática. 

Isto é perceptível também nas justificativas dadas pelos 30% dos sujeitos que consideram 

relativa a importância que o saber teórico-científico tem para a história escolar. 

  

Relativamente. Tive que ampliar alguns conhecimentos para ensiná-los. 

A Universidade, todavia, me deu as bases para isso. (P2) 

Nada é suficiente, em se tratando de conhecimento, mas digo que ajudou 

bastante. (P5) 

Em partes sim, pois tudo o que me foi ensinado na licenciatura foi de 

extrema base para a minha prática enquanto professor. Acredito que 

em algumas disciplinas a base poderia ter sido melhor, mas, foram 

aproveitadas. (P9) 

  

Percebemos o reconhecimento do que P2 chamou de “base” para trabalho em sala 

de aula, mas não permitem identificar com clareza se os sujeitos percebem quais são os 

conhecimentos da profissão e os conhecimentos da prática, conforme identificado em P3, 

“Sim, mas a linguagem e a densidade do conteúdo foram adaptadas ao ano escolar”. Ao 

reconhecerem as necessidades específicas da escola como “um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos” (JULIA, 2001, p. 10), com alguns 
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distanciamentos e adaptações, na mobilização de seus saberes, os sujeitos dão indicativos 

que, a nosso ver, demonstram a autenticidade do conhecimento escolar em relação ao 

acadêmico sem, contudo, desvincular-se deste. 

 

Da ciência histórica aprendida para a história ensinada 

 

Os saberes escolares sempre foram produções originais e autônomas? Por muito 

tempo eles não foram entendidos assim, porque circulavam, segundo o modelo linear da 

comunicação, em que um emissor era legitimado a transmitir conteúdos disciplinares a 

receptores legitimados a aprendê-los. Foi por conta da expansão da escola, da diversificação 

do público e das dificuldades de aprendizagem que chegaram junto com a massificação da 

escola que as pesquisas começaram a se interessar seriamente pelos saberes disciplinares de 

acordo com modalidades próprias de compreensão, é o que nos conta Lautier (2011, p. 41). 

Os saberes históricos produzidos no âmbito da cultura escolar seriam resultado de 

um constrangimento didático em que lógicas identitárias70 entram em confronto e se 

ressignificam? Esses saberes ensinados e aprendidos em situação escolar contêm algum 

ponto comum com a história acadêmica? Rovira e Sanmarti (1998, p. 1) identificam uma 

“ciência escolar”, na qual, a nosso ver, o movimento de reconstrução de saberes cumpre a 

condição de selecionar aspectos fundamentais de cada modelo de conhecimento (o 

acadêmico e o escolar), que devem ser considerados relevantes e úteis para os alunos, em 

compatibilidade com a cultura escolar. 

Esta é uma (re)construção, porque o professor recorre ao início, ao saber de 

referência, apresentando-o com um novo sentido,  ainda que tenha a mesma compreensão 

fenomenológica. É uma atividade individual e única, por ocorrer associada à experiência, a 

valores, é um conhecimento socialmente válido, produzido na escola, com um movimento 

próprio, que transcende os saberes científicos71 e também do senso comum, conforme posto 

por Lautier (ibid., p. 40), 

 

Os saberes escolares têm um status específico. Que a sua principal 

referência seja científica ou artística, literária ou esportiva, todos os 

saberes escolares são o produto de uma história disciplinar. São 

objeto de uma elaboração antes de serem apresentados sob a forma oficial 

                                                           
70 Referimo-nos aos conjuntos explicativos de cada modelo, transposição, didática da história, (re)construção, 

que no âmbito desta pesquisa podem ser compreendidas como modelos de organização dos saberes. 
71 Que tem funções e objetivos diferentes, mas servem de referência para o saber escolar. 
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de conteúdos de programas. Estes saberes, nem completamente 

científicos, nem completamente profanos são o produto de uma 

verdadeira construção.  
 

Sendo os modos de apropriação da história, no que tange à sua epistemologia ser 

comum a todos os sujeitos, independentemente de ser tácita, sistemática, espontânea, 

intuitiva ou experimental, haverá uma mesma compreensão fenomenológica. Mas, os 

professores que até pouco tempo eram alunos não possuem um método de distanciamento 

singular deste saber que, para eles, até entrarem em sala de aula, era apenas o saber científico, 

oriundo da disciplina acadêmica, o saber sábio, como tantas vezes nos referimos aqui. O 

professor só adquire um caminho para este distanciamento de saberes com a experiência 

docente, dentro da cultura escolar, o que equivale dizer que tornar-se professor não depende 

unicamente da qualificação adquirida na formação ou da chancela outorgada pelo diploma e 

que a profissionalização demanda tempo. 

 Eles devem então desenvolver outras capacidades, uma espécie de modelagem, um 

tratamento, um desenho lógico-explicativo, considerando as especificidades do seu tempo 

educativo, da escola, dos alunos, distribuídos em séries, das idades cronológicas e cognitivas, 

dos currículos, das expectativas para o ensino de História, seus limites dentro de uma 

estrutura delimitada por carga horária. Sabendo que não poderão ensinar o que aprenderam 

e como aprenderam, os professores lançam mão dos saberes pedagógicos para tornar estes 

conteúdos ensináveis. 

Estamos tratando da capacidade de ação que mobiliza saberes, estabelece relações 

entre saberes teóricos, saberes da prática e saberes a ensinar, que são  

 

descontextualizados em relação às suas condições de produção científica 

universitária, recontextualizados no âmbito escolar, adaptados às 

exigências supostas do nível de compreensão dos alunos, sofreram 

igualmente a influência de grupos de pressão diversos (LAUTIER, ibid., 

p. 41).  

 

Com base nessas considerações, verificamos a incidência desta organização nos 

professores iniciantes pesquisados, por meio das Q17, Q18, Q19 e Q20. 
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GRÁFICO 13 – A necessidade de o saber acadêmico se tornar ensinável 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

 

Na Q17, perguntamos: “É preciso que o saber acadêmico seja 

trabalhado/tratado de modo a torná-lo ensinável”. O que diz desta afirmativa tendo 

como base a sua prática docente” e obtivemos o seguinte resultado posto no Gráfico 13. 

O gráfico indica que 80% dos sujeitos concordam que é necessário trabalhar um conteúdo 

para torná-lo ensinável, enquanto 10% discorda e 10% concorda parcialmente.  

Abaixo, exemplificamos a maior incidência (os que concordam) com algumas falas 

dos sujeitos: 

 

Concordo plenamente, sem isso não é possível educação. (P6) 

Existem muitos graduados em licenciaturas que abrangem múltiplas 

interpretações da História, todavia, não conseguem transmitir 

didaticamente o que conseguiu apreender da vida humana. Nesse 

sentido, é necessário ao licenciado em História não apenas ter esses 

inúmeros conhecimentos da academia, mas, principalmente, saber 

transforma-lo e didatizá-lo para àqueles que ainda não abrangem as 

múltiplas interpretações da humanidade. (P7) 

A afirmativa aponta no sentido da transposição do conhecimento 

científico para o conhecimento escolar. Ela se apresenta como um 

desafio para a realidade da docência em abandonar as velhas práticas 

educacionais de transmissão de conteúdos para o reconhecimento dos 

discentes como sujeitos capazes exercitar o pensamento crítico. (P8) 

Muitas vezes notamos uma barreira imensa entre o que a academia 

propõe e o que de fato é real no mundo fora dela. Noto que em muitas 

vezes ela é excludente e inacessível, inclusive para quem faz parte do 

meio. Muitas vezes na minha prática encontrei um distanciamento 

daquilo que a Universidade me propôs, e isso é algo ruim, dificultoso e 

preocupante. (P9)  

Creio que sim porque do jeito que a gente vem da faculdade não dá, eles 

não entendem. Precisamos ajustar os assuntos de acordo com os livros, 
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os programas e as idades dos alunos. Tem que fazer exercício e prova e 

isso muda o modo de apresentar os assuntos. (P10) 

 

As respostas apontam para o que dizem os estudiosos a respeito da necessidade de 

tratamento do saber sábio para o saber a ser ensinado. Nas falas de P7, P9 e P10, verificamos 

uma percepção de que não basta trazer os saberes, e todas as justificativas aqui selecionadas 

indicam uma preocupação em encontrar um modo de (re)construir estes saberes, mesmo 

nomeando por transposição ou didatização, é tácito que entendem a necessidade desta 

elaboração para que possa inclusive “haver educação” como afirmou P6. 

O sujeito que concorda em parte (P4) justifica sua escolha, dizendo que 

 

A escola trata-se de um processo de socialização. Inserção da criança 

em um mundo pronto e posto (embora dialeticamente passível de 

mudança). O objetivo da escola, e da História é, em grosso modo, 

construir com o aluno uma compreensão da forma como o mundo está 

organizado. Claro, uma compreensão baseada nas práxis, onde o aluno 

pode o tempo inteiro pensar em mudar, intervir, e refletir, novamente. 

Sendo assim, a academia cumpre a função de cientificamente decifrar 

o objeto, no caso a História. Cabe então, na disciplina escolar, transitar 

esse conhecimento construído a partir de parâmetros científicos em 

algo acessível que sirva para a compreensão e mudança do mundo, mas 

que não abandone a epistemologia da ciência histórica. (P4) 

  

Na sua justificativa, notamos que o sujeito P4 separa os objetivos da escola e da 

academia, indica que a práxis deve ser a ponte entre estes dois saberes, mas revela uma 

preocupação em preservar os parâmetros científicos e não abandonar a epistemologia da 

ciência histórica. O depoimento se encaixa nas preocupações de Bergaman (1990) e seu 

cuidado em separar a didática da história da didática geral para contribuir com o 

desenvolvimento da consciência histórica. Como tornar um conteúdo de História ensinável 

sem comprometer essa consciência?  

Conforme dito pelos nossos sujeitos, o domínio dos saberes não garante a 

competência de um professor, depreende-se daí que seja feito um tratamento nesses saberes 

para adequá-los à realidade escolar, distinguindo, ao mesmo tempo, os fatores que 

contribuem para manter a aprendizagem dos alunos e processos sutis de apropriação da 

história. Isso provoca tensões, adaptações, resistências, conflitos de identidade, quando esse 

professor, na transmissão dos saberes históricos, pelos professores em suas práticas. É o que 

comprovamos no depoimento de P4. 
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Um dos sujeitos (P2), ao discordar que o saber acadêmico precisa ser tratado para 

tornar-se ensinável, justifica sua escolha dizendo: “Particularmente, acredito quer nos falte 

uma educação científica. Na universidade somos ensinados a fazer ciência, nas escolas 

ensinamos a reproduzir conteúdos”. Aqui parece que temos uma crítica ao modelo de ensino 

e o desejo manifesto de que a educação escolar seja científica também, seja uma 

continuidade do que é feito nas universidades. A nosso ver, a fala vai de encontro à 

compreensão de Lautier (ibid., p. 42) sobre essa especificidade de saberes: 

 

Historiadores, professores e alunos não perseguem os mesmos objetivos 

e estabelecem relações com o conhecimento histórico, em condições 

diferentes (de pesquisa e escrita para os historiadores, de transmissão para 

os professores, de aprendizagem para os alunos). Eles têm, contudo, um 

ponto comum: todos entram na compreensão dos homens do passado por 

operações cognitivas relativamente próximas, mobilizando uma 

compreensão narrativa e o seu conhecimento do mundo vivido. 

  

Partimos agora para a identificação dos aspectos que nossos sujeitos apontam como 

importantes para a sua experiência docente. Quisemos entender com essa questão quais 

fatores colaboram em maior ou menor escala na iniciação da docência, ao que esse professor 

recorre, o que foi marcante para ele neste universo simbólico de construção.  

Então, perguntamos:  

 

“QUESTÃO 18. Atribua um valor de 0 a 5, considerando o grau de 

importância para sua experiência docente, para estes itens abaixo 

relacionados. Justifique a pontuação escolhida. a) Compreensão do 

Currículo; b) Sua experiência como estudante na educação básica; c) A 

influência de professores ao longo da vida escolar; d) O entendimento do 

que ocorre em uma escola; e) ter passado por uma licenciatura.  

 

A escolha destes itens foi feita com base na seleção dos principais elementos de 

convergência das discussões feitas pelos autores escolhidos dentro de nossa temática: 

currículo, a sala de aula e a licenciatura. Os dois outros itens colocamos para ver o lugar 

desta memória na experiência do professor pesquisado  

O Quadro 6 demonstra a atribuição de notas dos sujeitos: 
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QUADRO 6 – Soma de notas itens importantes para a experiência docente 

 

NOTAS ATRIBUÍDAS DE 0 A 5 
ITEM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 910 T 

a) Compreensão do Currículo 3 4 5 5 2 5 5 4 4 3 40 
b) Sua experiência como 
estudante na educação básica 

3 2 3 4 1 4 2 5 2 0 26 

c) A influência de professores 
ao longo da vida escolar 

4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 42 

d) O entendimento do que 
ocorre em uma escola 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 46 

e) ter passado por uma 
licenciatura 

5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 44 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

 

A análise dos dados permite ver alguns indicadores de importância para o exercício 

docente dos sujeitos de pesquisa já engajados na escola.   

 

QUADRO 7 – Ordem classificatória dos indicadores de importância para a docência dos sujeitos de 

pesquisa 

 

Ordem 

classificatória 

Indicadores de importância Total de 

pontos 

1º d) O entendimento do que ocorre em uma escola 46 

2º e) ter passado por uma licenciatura 44 

3º c) A influência de professores ao longo da vida escolar. 42 

4º a) Compreensão do currículo 40 

5º b) Sua experiencia como estudante da educação básica. 

 

26 

Fonte: Elaboração da autora, 2019 

  

Não pretendemos nos ater a números. Utilizamos este critério de pontuação para 

dar objetividade ao questionário, aplicado à distância sem interferência da pesquisadora. 

Colocamos ao final da questão um espaço para justificativa a fim de que obtivéssemos 

indicativos que revelassem os porquês das escolhas pelas referidas notas. Inicialmente 

entendemos que o resultado em pontuação, apresentado no Quadro 7, revela  a indicação 

pelo item “a” acerca do entendimento do que ocorre em escola, porque o sujeito já em 

contato com a escola facilita a percepção dos demais elementos.  

Observa-se que, em seguida, vem o fato de ter feito uma licenciatura e depois a 

influência de algum professor ao longo da vida escolar. De acordo com nosso entendimento, 

estes três pontos: conhecer a escola, ter feito uma licenciatura e sofrer a influência de algum 

mestre, demonstram o modo como a prática docente vem sendo compreendida no meio 
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educativo e consolidado por algumas teorias pedagógicas. As vozes desses sujeitos reiteram, 

por exemplo, o que nos diz Libâneo (2004, p. 34-35):  

 

Pela participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem 

aprender várias coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto 

pedagógico, dividir com os colegas as preocupações, desenvolver o 

espírito de solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade pela 

escola, investir no seu desenvolvimento profissional. Mas, principalmente 

aprendem sua profissão. É claro que os professores desenvolvem sua 

profissionalidade primeiro no curso de formação inicial, na sua história 

pessoal como aluno, nos estágios, etc. Mas é imprescindível ter-se clareza 

hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua profissão, 

seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho que, 

de fato, o professor produz sua profissionalidade. 

   

Na Q19, quisemos entender como os sujeitos de pesquisa organizam as suas 

sequências didáticas, buscando obter pistas desse processo que aqui chamamos de 

(re)construção didática. Por (re)construção, entendemos o movimento de conteúdos 

realizado pelo professor para finalidades educativas, no ambiente escolar, considerando os 

conhecimentos advindos dos saberes sábios – que são referências – e que, no decorrer do 

processo de personalização, distancia-se deles em virtude das demandas próprias da escola, 

da série, dos alunos, do currículo e dos saberes da prática social. É uma produção original 

por decorrer da experiência e singularidade do agente que faz do conhecimento passível de 

ser  ensinado. 

Assim, perguntamos:  

 

“QUESTÃO 19. Após selecionar o conteúdo a ser estudado pela classe 

na qual ministra aulas, quais passos você segue até que o conteúdo 

tenha sido explicado? Por favor, indique cada passo em sua sequência 

e faça um breve resumo explicativo de cada um”.  

 

Das respostas obtidas, obtivemos 9 modelos de sequências, a saber: 
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QUADRO 8 – Sequências didáticas sugeridas pelos sujeitos 

SUJEITOS SEQUÊNCIAS SUGERIDAS 

 

P1 

Trabalha o conteúdo em sala de aula, segue o planejamento, sendo 

necessária algumas adaptações pontuais no decorrer do processo, 

finaliza o conteúdo com correção de atividades e trabalhando as dúvidas 

que surgirem nesse processo.  

 

P2 

Leva uma fonte para que os alunos reconheçam elementos que pretende 

trabalhar (imagem, cena de filma, reportagem etc); Após discussão, 

sintetiza as ideias tratadas com algum instrumento apropriados 

apontamento, mapa conceitual etc); utiliza algum instrumento de 

fixação para que manipulem o conteúdo (exercício com questões 

discursivas e objetivas, roteiros de trabalho etc); comenta o resultado no 

qual chegaram (correção) e fecho as lacunas diagnosticadas.  

 

P3 

Relê todo conteúdo, de apostilas ao livro didático, analisa o conteúdo vê 

a sala de aula na qual será aplicada, analisa métodos eficientes para 

aplicar, baseado nisso prepara o plano de aula, seguida da aplicação da 

mesma. 

 

P4 

Estabelece o que é relevante; problematiza o conteúdo através de algum 

recurso sem a interferência muito direta do professor; retorna para a 

narrativa histórica, com esforço em fornecer, dados e material para 

fundamentar o análise e argumento do aluno; como fim deste processo, 

atividades que cumpram a determinados fins, verificar o que foi 

produzido, dar continuidade a reflexão, treinar o argumento, aplicar 

conceitos e resoluções, sistematizar o que foi construído. 

 

P5 

Levanta conhecimento prévio, com uma discussão para tentar 

diagnosticar o que se sabe, como sabe, de que forma se entende; Usa 

imagens, para reconhecer até onde o aluno consegue associar as imagens 

interpretadas à disciplina estudada; faz a leitura, seguida do debate; 

investigação seguida de perguntas escritas trabalhada em grupo, a fim 

de não intimidar aquele aluno que vem com uma antipatia da própria 

disciplina; aula expositiva com demonstração de imagens em slides. 

 

P6 

Conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto; apresentação de 

informações básicas sobre o assunto, tipo: localização, época, contexto 

sociopolítico e econômico e peculiaridades. Por fim problematização do 

assunto. 

 

 

 

P7 

Faz a leitura do livro didático para saber como o livro abordou o tema; 

Analisa o tema histórico a ser discutido por meio de alguns pensadores 

que estudou durante a graduação; assisto aulas (pelo Youtube) e vê 

como alguns professores estão discutindo o tema;  escreve num caderno 

os tópicos que discutirá (a priori, com questionamentos); faz 

apontamentos que os estudantes copiarão em seus cadernos;  se for 

possível, escolhe um filme/série/desenho que consiga relacionar com o 

tema da aula; por vezes, faz perguntas sobre o tema que os estudantes 

possam questionar; busca algumas curiosidades do tema proposto 

(muitos estudantes gostam quando o tema é abordado com 

características do cotidiano);  elenca algumas indagações que almeja que 

os estudantes aprendam. 
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P8 

Traça os objetivos e inicia o conteúdo com aula expositiva, com uso de 

slides e imagens, de modo a presentar o tema a ser tratado; usa os 

exercícios do livro didático, se não, ele mesmo elabora; Ao promover a 

correção do exercício, pede a colaboração dos alunos para expor suas 

respostas de modo que consiga acessar como se deu a compreensão 

deles sobre o tema tratado; avalia através de atividades que estimulam a 

autonomia com o uso de filmes, séries, documentos etc. 

 

P9 

Organiza a sala de aula; coloca o Esquema / Resumo em quadro, ou 

liga os aparelhos de datashow para que o slide / vídeo seja exposto; 

Utiliza de outros recursos didáticos, tais como: livro, textos, mapas 

 

P10 

Resumo do assunto; Apresentação para a turma; Tira dúvidas; faz 

exercícios. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

A análise dessas sequências anunciadas pelos nossos sujeitos reflete o modo como 

os fazeres docentes são personalizados através das atividades profissionais. Cada um, a seu 

modo, organiza a prática pedagógica que, pelo posto no Quadro 8, vem permeada por uma 

sequência tácita de começo, meio e fim, revelando um sentido para organizar o seu fazer. As 

vozes oriundas desta questão dialogam com o que Perrenoud (2000) tratou a esse respeito, 

ao dizer que são competências para a ação docente organizar, dirigir situações de 

aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, 

entre outras citadas pelo autor. 

 Sabemos que não é um caminho, são vários, porque – além de os saberes serem 

plurais e os indivíduos, singulares –, as escolas também se diferenciam entre si, mas 

podemos encontrar nesta caminhada, aqui revelada pelos sujeitos, algumas aproximações no 

modo como dirigiram as situações de aprendizagem. 
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GRÁFICO 14 – Ocorrência de elementos vistos nas sequências didáticas dos sujeitos  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

O Gráfico 14 revela as ocorrências encontradas nas respostas organizadas no 

Quadro 8. Podemos observar que a aplicação de exercícios (5) e a sistematização do 

conteúdo (5), foram as mais citadas, seguida por análise de fontes (4), levantamento dos 

conhecimentos prévios e correções (3 cada uma), discussão, narrativa histórica e 

problematização (2 cada uma). As demais situações didáticas foram mencionadas uma vez 

cada uma delas. 

Considerando as ocorrências e a lógica de organização destas sequências 

apresentadas, ficaria assim organizada uma sequência-síntese para as aulas. 

 

QUADRO 9 – Síntese das sequências didáticas produzidas pelos sujeitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

0 1 2 3 4 5 6

Trabalhar dúvidas
Fazer exercícios
Fazer correções
Analis de fontes

Discussão
Sistematização

Determinar relevância
Apresentar a narrativa histórica

Buscar conhecimentos prévios
Dar aula expositiva

Localização no tempo
Problematizar

Levar curiosidades
Organizar a sala

Elementos encontrados nas seuquências didáticas 
dos sujeitos pesquisados
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O que faz uma (re)construção de saberes não é a escolha de um método 

determinado, recurso ou elaboração de uma sequência didática específica. Produzimos o 

Quadro 9 para fins de organização dos dados e melhor compreensão destes em possíveis 

futuros estudos. A (re)construção está dentro do que poderíamos chamar de uma 

epistemologia da prática, da percepção do trânsito de saberes, em nosso caso, da academia 

para a escola. Nas justificativas apresentadas na Q19, encontramos pistas de que ocorre este 

movimento de saberes nos bastidores da organização didática quando os sujeitos falam 

sobre: 

Sendo necessário algumas adaptações. (P1) 

Estabelece o que é relevante. (P4) 

Por meio de alguns pensadores que estudou na graduação. (P7) 

  

Quando questionados sobre seus saberes, os professores tendem a indicar os saberes 

curriculares, disciplinares, relativos ao uso das tecnologias, dos recursos disponíveis, 

controle de classe, elaboração de atividades, formação pela qual passou ou ainda passa, 

cursos de aperfeiçoamento. É raro o professor entender por “seus saberes” o modo como ele 

organiza todo este conjunto e o apresenta personalizando-o.  

Inferimos que essa posição de nossos sujeitos talvez ocorra porque as subjetividades 

sejam negadas em benefício de uma prática que precisa gerar  resultados72, ou porque 

dependemos de circunstâncias, ou ainda, porque historicamente nos disseram – aqui me 

incluo como docente – que somos “apenas” professores e em nossas formações foram 

reforçando este significado e acabamos acreditando em “inteligências externas”73 como as 

únicas capazes de produzir saberes e nós apenas os reproduziríamos nas salas de aula. 

Diante da pergunta: Você sabe escrever ou falar sobre o que sabe?, surpresa, 

silêncio, divagações... “Em qualquer modelo pedagógico, sempre há conteúdos para serem 

apropriados”, disse-nos Develay (1995). Pois bem, para encerrar este ciclo de análises, 

perguntamos aos sujeitos: “QUESTÃO 20. Ao ministrar aulas você entende que está: a) 

reproduzindo conhecimentos; b) organizando a apresentação dos conhecimentos; c) 

produzindo os conhecimentos. Explique”. 

 

                                                           
72 ENEM, Prova Brasil, Relatório de Pisa, indicadores que quantificados geram rankings. 
73 Talvez a noosfera da qual Chevarllad trata. 
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GRÁFICO 15 – Tipo de organização das aulas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

As respostas obtidas apontam para o sentimento de produção dos saberes. 50% dos 

sujeitos fizeram este indicativo, enquanto 20% entende que faz uma reprodução, 20% que 

organiza e 10% diz que reproduz e organiza os saberes. Para considerarmos que ocorre uma 

(re)construção é necessário que o professor reconheça seu papel de produtor de saberes, 

porque re-construir seria elaborar em outro lugar diferente do primeiro, mas é um fazer, um 

saber da ação. 

Em suas justificativas, os sujeitos que se disseram reprodutores o fizeram por não 

se sentirem autores ou por reconhecerem outros saberes além dos deles: 

 

Reproduzindo o conhecimento, pois entendemos que o aluno ele já traz 

uma grande bagagem... temos muitas informações, que atrai os 

adolescentes... como próprio filmes... que na aula ele chega a dizer 

“aquele filme trata disso”. (P5) 

 

não sou autora eu reproduzo as coisas que aprendi e li, do meu jeito. 

(P10) 

 

Os professores que se disseram organizadores acreditam que apresentam, apenas, 

um saber que já existe: 

 

Não produzo conhecimento histórico, organizo e explico o conhecimento 

aos discentes. (P3) 

No meu entender o professor é um divulgador do conhecimento acumulado 

pela humanidade no tempo. Sua função é introduzir os alunos neste 

universo. (P6) 
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Os que se entendem produtores de conhecimento não dão pistas de que ocorre uma 

apropriação personalizada dos saberes adquiridos e em movimento, mas indicam um 

sentimento de produção, assim justificado: 

 

Ensinar é um processo constante de aprendizagem, logo, isso está para 

além de reprodução ou organização. É um processo de construção 

contínuo, que se aproxima mais do sentido de produção. (P1)  

Produzindo conhecimentos. Muito embora ocorra a reprodução e a 

organização dos conhecimentos a sala de aula é o lugar da criatividade, 

da construção de problemas e sentidos e da resolução dos mesmos. (P4) 

Nestes pouco mais de quatro anos como professor, entendi que muito do 

que discuto em sala de aula é uma simbiose entre a discussão de 

pensadores da academia, apresentação de tópicos do livro didático e, 

algumas vezes, produção de conhecimento na qual eu mesmo fiz. Estou 

buscando produzir conhecimentos pautados nas interpretações que 

costumo fazer, para que a História seja ressignificada para a vida de 

múltiplas pessoas. (P7) 

Eu compreendo a sala de aula como um espaço de produção de 

conhecimento, tanto da perspectiva dos alunos que constroem suas 

próprias narrativas, quanto minha que encaro a prática docente como 

um laboratório em constante processo de mudança, readaptação e 

estabelecimento de uma via de trocas entre professor e aluno. (P8) 

Produzindo juntamente com os demais alunos, pois entendo que ensino - 

aprendizagem é um processo gradual e coletivo. (P9)  

 

 

Compreendemos que a profissão vem perdendo prestígio ao longo do tempo. 

Contraditoriamente, vivemos um momento histórico de extrema valorização do 

conhecimento, da meritocracia, dos saberes entendidos como uma espécie de capital, do 

reconhecimento da educação como um espaço de formação de sujeitos que, modificados, 

podem alterar as condições sócias. Ainda assim, o profissional que contém em sua gênese a 

condição para mobilizar o conhecimento dentro de uma escola, ou em qualquer espaço que 

a aprendizagem seja requisitada, não se sente autor. 

  Não é instantâneo esse sentir-se autor. Não se trata de autocrítica ou autoestima 

afirmar que é um autor de suas aulas, não está no âmbito de uma subjetividade, um achar 

que é. O que define a condição de autoria é o movimento de conjunto que envolve, para além 

da formação, políticas de valorização docente, estruturas melhor equipadas e um 

gerenciamento de tempo que assegure lugar para a reflexão sobre o próprio fazer. É de uma 

ressignificação da práxis docente que estamos tratando. 
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Está em nosso imaginário que as transformações sociais interferem diretamente na 

essência da prática docente, porque seus objetivos se modificam e também o conjunto de 

saberes sofrem alterações. O que vemos hoje é uma ampla discussão sobre as especificidades 

destes saberes que não andam mais sozinhos, vêm acompanhados de competência, 

habilidade, interdisciplinaridade, tudo em nome do atendimento a uma nova demanda social. 

Humildemente, recomendamos se prestar atenção a tudo que se refere à construção dos 

sujeitos. Prestar atenção “à despeito da náusea e do horror”74 na solidão dos nossos fazeres. 

Escutar mais o professor – talvez seja isso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
74 Em referência ao texto da epígrafe desta dissertação, extraído do livro Solo da Clarineta, de Érico Veríssimo 

(1973). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De professora leiga a pesquisadora do ensino de História, foi assim que me defini 

no início e esta foi a condição mobilizadora desta pesquisa: saber como o professor que 

recebeu uma formação na academia entendia seus saberes para – quem sabe – assim entender 

os meus. Não fugi desta lógica e tratei, em diferentes momentos do texto, a respeito da 

curiosidade sobre o modo como acontece a construção da história escolar. 

Uma vez que não tive a formação na área e, em contato com professores que 

passaram por uma licenciatura, questionei: Como, no exercício docente, os professores 

constroem os saberes históricos aprendidos na licenciatura?. Essa foi a pergunta norteadora 

que deu início a esse processo de busca.  

No caminhar da pesquisa e diante dos necessários ajustes, o tema foi recebendo 

aditivos como professores iniciantes, Ensino Fundamental (re)construção. Era preciso 

delimitar a busca e ser clara para garantir a objetividade científica. Mas, o foco sempre foi 

pensar a influência da licenciatura na mobilização destes saberes docentes para, assim, 

entender a apropriação vivida ao longo dos 19 anos em que dei sentido à história na sala de 

aula, para diferentes públicos, sem ter recebido a formação adequada prevista na legislação 

educacional do país. Então, esta pesquisa trouxe à discussão, no campo do ensino de 

História, o processo de (re)construção dos saberes históricos no Ensino Fundamental (séries 

finais), na perspectiva dos professores iniciantes. 

Da emergência de uma experiência pessoal, segui para a busca de respostas em 

autores que referendam os estudos sobre mobilização de saberes, ensino de História, 

professores iniciantes e cultura escolar, a fim de identificar o impacto da formação inicial na 

elaboração dos saberes históricos escolares; compreender a utilização da História acadêmica 

na História Escolar; Discutir a relação entre a didática da história, como caminho, e a 

(re)construção dos saberes históricos por professores iniciantes dentro da cultura escolar.  

Partimos da concepção de que os saberes sábios são mobilizados para se tornarem 

ensináveis e que este intercâmbio tem um modo de ocorrer e um espaço de legitimação, 

como conteúdos de ensino, feito pela cultura escolar. Nessa direção, propomo-nos a ouvir o 

professor iniciante, por meio do instrumento de pesquisa, para entender, ainda nesta fase de 

adaptação ao ofício, os caminhos do que consideramos uma (re)construção de saberes.  

A primeira consideração feita em nossa pesquisa foi em relação à ideia de que o 

professor iniciante estava próximo da formação recebida e pouco afetado pela cultura 

escolar. Na organização dos perfis dos sujeitos pesquisados, vimos que 50% dos envolvidos 
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começaram a trabalhar sem concluir suas licenciaturas, 40% conseguiram emprego no 

mesmo ano que que terminaram seu curso e 10% apenas entrou para o mercado de trabalho 

três anos após ter concluído a graduação. Assim, consideramos que foi contemplado o 

critério de aproximação com o espaço de formação das licenciaturas, como uma memória 

recente a ser recorrida quando da aplicação do instrumento. Quanto a ser afetado pela cultura 

escolar, entendemos – como dito por Huberman (2000) – que os sujeitos estavam em fase 

de adaptação a esta cultura, revelando para nós uma prática incipiente e inédita como espaço 

de observação para a mobilização de saberes. 

Em relação ao impacto da formação inicial na elaboração dos saberes históricos 

escolares, constatamos, mediante a análise do Projeto de reforma do curso de História da 

UESB – universidade de origem dos sujeitos pesquisados –, bem como o estudo do 

fluxograma do referido curso, que, referendada pelos documentos de ensino no Brasil75, a 

formação oferecida ao licenciando de História visa fundamentalmente à formação para atuar 

como historiador, com a opção de ser professor, caso deseje seguir esta carreira. 

As falas dos sujeitos sinalizaram que o desdobramento da divisão disciplinar que 

quantifica em maior número as disciplinas de cunho científico-cultural, conforme posto na 

Tabela 2 (Desdobramentos da divisão disciplinar na experiência docente) repercutiu 

desfavoravelmente em suas experiências como docentes. Na maior quantidade de 

ocorrências, uma denúncia: o despreparo para a sala de aula.  

Outro aspecto a respeito do impacto da formação inicial sobre a prática docente é a 

insuficiência, segundo os sujeitos, na oferta de espaços para (re)construção dos 

conhecimentos históricos produzidos. 60% dos professores afirmam terem tido oportunidade 

de exercitar a docência durante o período da licenciatura, enquanto 40% afirmou que isso 

raramente ocorreu e 10% que nunca ocorreu. Vimos nas justificativas por eles apresentadas 

que as oportunidades de exercício da docência durante a formação apontam para espaços 

externos, sem a “batuta da universidade”. 

No que se refere à importância da história acadêmica para a história escolar, 

percebemos que são os saberes sábios a maior referência na prática dos sujeitos, apesar de 

não haver, segundo o que foi demonstrado na Tabela 3 (Disciplinas que abordaram a prática 

docente aproximando os conhecimentos específicos de História da História Escolar) uma 

                                                           
75 O projeto do curso se pauta na Resolução CNE/CP, 01, 02 de fevereiro de 2002. 
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aproximação dos conteúdos da licenciatura para com a história a ser ensinada. Dado esse 

reforçado pelo que foi posto anteriormente acerca das poucas oportunidades de exercitar a 

prática docente ao longo do curso. 

Os resultados demonstrados no Gráfico 6 (Aproximação da disciplina acadêmica 

com a história escolar) corroboram nosso pressuposto a respeito da lacuna existente entre 

estes dois modelos, apesar da ideia recorrente de que um prepara para o outro. 70% dos 

sujeitos afirmam que esta interação de saberes ocorre dentro da escola, feita pelo professor, 

na maioria das vezes sem o acompanhamento de um “especialista” da História ensinada na 

academia (porque não estão na escola, porque – se estão – não dispõem de tempo para esse 

fim) e de um profissional da área pedagógica. 

Neste ponto das nossas considerações, perguntamos: com pouco espaço nas 

universidades para exercícios de (re)construção dos saberes sábios para saberes ensináveis, 

sem a batuta dos historiadores especialistas e “guardiães” da consciência histórica e da 

importância desta para além do tempo determinado pela escola, não estaria a Didática da 

História, e seus objetivos, comprometidos? Talvez o acompanhamento do processo de 

(re)construção dos saber sábio em ensinável seja uma oportunidade de verificar o modo 

como a consciência histórica vem sendo afetada. Deixo aqui, humildemente, a sugestão de 

estudo. 

Para fechamos as verificações feitas sobre a importância da História acadêmica para 

a História escolar, recorremos ao que foi apresentado no Gráfico 10 (A expressividade do 

conhecimento acadêmico no preparo das aulas). 90% dos sujeitos admitem que conhecer a 

história científica não ajudou suficientemente no preparo das primeiras aulas e 10%, que 

bastou conhecer a história para planejar. Entendemos que esta “suficiência” não seja algo 

linear, objetivo, certeiro: aprende aqui e ensina ali. Neste caminho há a complexidade própria 

do fazer docente. Então, afirmamos, com base nas vozes ouvidas durante a pesquisa, que a 

importância da História acadêmica para a história escolar decorre do fato de a primeira ser 

o saber – a referência – da segunda, quando ocorre o movimento da (re)construção dentro 

da escola. 

O saber sábio foi produzido, conforme vimos na lógica de estruturação de uma 

disciplina acadêmica, para que ocorresse a comunicação dos saberes da ciência dentro deste 

espaço de circulação e elaboração de conhecimentos que forma, parcialmente, o professor76. 

                                                           
76 Entendemos que é parcial a formação, porque ela não ocorre em uma integralidade, mas de maneira plural e 

diversificada como expusemos pela luz de diferentes autores ao longo da escrita.  
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Mas eles precisam se comunicar de algum modo com a cultura escolar, porque são os saberes 

de referência desta e, se isso ocorre em separação de lugares, se entendemos que um saber 

não implica no outro ou nada tem em comum, comprometemos, ao meu ver, tanto o caráter 

pedagógico do processo, quanto a própria ideia que temos de consciência histórica e sua 

importância para o processo de ensino e aprendizagem da História. Comprometemos 

também o pedagógico, porque quem ensina ensina algo – e no caso da disciplina História, 

ensinam-se os conteúdos fundantes das disciplinas acadêmicas. Comprometemos também o 

desenvolvimento da consciência histórica porque este intercâmbio de saberes deve preservar 

a ideia que temos, segundo Bergman (1990), a quem formar e como formar de modo a 

garantir o entendimento de diferentes narrativas, dos diferentes povos. 

Qual seria a relação entre a Didática da História e os caminhos de (re)construção 

dos saberes? Reconhecemos, inicialmente, que a cultura escolar, com toda a sua 

especificidade, tem uma relação de reciprocidade no que tange às influências no/do meio, 

por meio dos conteúdos que produz de forma autônoma77. Neste espaço de multiplicação de 

saberes é que a “História Ciência” se aproxima do jovem estudante através da disciplina 

História. E, mesmo considerando todas as idiossincrasias do processo de ensino, as 

demandas de cada sociedade e de cada escola, as especificidades dessas juventudes que 

habitam as salas de aula, Brasil afora, é aí, nesse lugar chamado “escola” que, muitas vezes, 

a História é apresentada como conhecimento sistematizado pela primeira vez. 

É também na escola onde se operacionaliza a (re)construção dos saberes sábios, 

que, convertidos em ensináveis, tratarão da consciência histórica – ou não! Sabemos que não 

é uma relação simples, que desenvolver a consciência histórica depende, segundo Aguiar 

(2013), da História a ser ensinada, de modo que as experiências sejam interpretadas e 

retornem com sentidos ampliados para os alunos em suas vidas cotidianas, pois, ainda 

segundo a autora, se não for assim, ela (a História) vai na contramão do desenvolvimento do 

pensamento e da consciência histórica do aluno. 

Para colaborar com este campo que estuda o Ensino de História, trouxemos o 

conceito de (re)construção como algo que, inicialmente, parece com a didatização, ao prever 

uma seleção de materiais78 para tornar possível o ensino escolar, mas que transcende o 

método e reconhece a existência de um saber que antecede o saber que é ensinável. A 

                                                           
77 Indicamos assim, porque vemos cada escola é um espaço de entendimento da macroestrutura social-político-

econômica. 
78 Não se tratam de recursos apenas, mas também conteúdos e métodos que auxiliem no processo de ensino. 
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verificação de dados posta na Tabela 7 (Da ciência histórica para a história ensinada) 

mostra que a maior parte dos sujeitos indica fazer uma didatização quando mobiliza seus 

saberes na escola. As falas dos sujeitos apontam para a importância de organização e seleção, 

mas não tocam no desenvolvimento da consciência histórica como um preposto no momento 

de organizar o modo como os saberes serão trabalhados. 

Não está claro para nós se isso ocorre pela escolha do caminho, entendemos que, se 

“há um hiato entre o ensinado e o aprendido e [...] os alunos pouco atribuem sentidos ao 

conhecimento histórico, comprometendo o desenvolvimento da consciência histórica e sua 

função de orientação temporal na vida prática (AGUIAR, 2013, p. 16)79, talvez a 

(re)construção, que reconhece o saber sábio como origem do saber escolar, possa significá-

lo também, porque ambos – tanto a Didática da História quanto nossa defesa pela existência 

de uma (re)construção – preocupam-se em analisar os resultados dos conteúdos na vida 

prática. 

Fechando as nossas considerações da presente pesquisa, dizemos que sua maior 

contribuição foi constatar o abismo existente entre a licenciatura e a formação de 

professores, que devem ter na formação inicial a base de preparação, mas que não têm 

experimentado, nesse processo, a autoria das transformações necessárias aos conteúdos de 

ensino sob a perspectiva da (re)construção de saberes. 

Escutar a voz dos professores iniciantes revelou as incertezas da prática docente em 

sua gênese, a solidão de começar. Lembrou-me o meu começo, tentando acertar em 

condições muito mais delicadas80 do que a desses sujeitos que aprenderam em um universo 

rico de saberes que é a universidade. São histórias diferentes que se aproximam pela prática: 

eles tiveram o acesso ao saber sábio e dificuldades para torná-los ensináveis. Eu não tive 

acesso à academia para ser professora de História, mas era comum em minhas aulas alunos 

se tornarem reis, para em seguida serem depostos por outros alunos que se levantam em um 

movimento revolucionário pela causa da maioria.  Deve ser por isso que defendo a 

(re)construção. Porque entendo que um saber – por mais que seja meu, e que seja do outro – 

é coletivo. E educar é entender sobre o todo. Sejamos, pois, o corpo que se sente a festa81! 

  

                                                           
79 A afirmação encontra-se na Tese de Doutorado da professora Dra. Ednalva Padre Aguiar, orientadora desta 

pesquisa. Referência completa na bibliografia deste trabalho. 
80 No que tange à aprendizagem de um repertório pelos caminhos da academia. 
81 Numa referência ao poema Janela sobre o Corpo, de Eduardo Galeano. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

O presente questionário foi elaborado para servir de instrumento de coleta de dados para a 

pesquisa de mestrado sobre “A (re)construção dos saberes históricos no Ensino 

Fundamental: um olhar sobre a prática do professor iniciante”, desenvolvida pela 

pesquisadora Gláucia Lilian Portela Nunes, orientada pela professora Dra. Edinalva Padre 

Aguiar, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. 

 

QUESTÕES PROPOSTAS 

 

1º BLOCO - LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS SUJEITOS 

 

QUESTÃO 1 

NOME:_______________________________________________________IDADE:_____ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

TEL: _____________________________________ E-MAIL: 

________________________ 

FORMAÇÃO:_______________________________ANO DE 

CONCLUSÃO:___________ 

LOCAL DE FORMAÇÃO:___________________________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO:___________________________________________________ 

REDE PÚBLICA (     )     REDE  PRIVADA (    ) 

INGRESSO NA CARREIRA:________________________________________________ 

SÉRIES COM AS QUAIS TRABALHA:_______________________________________ 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL:________________________________________________ 

TEM OUTRA FORMAÇÃO? SIM (   )   NÃO (   ) QUAL?_________________________ 

QUESTÃO 2: 

POR QUE É PROFESSOR DE HISTÓRIA?  

 

QUESTÃO 3 

PRETENDE CONTINUAR NA CARREIRA? POR QUÊ? 

 

2º BLOCO – A LICENCIATURA COMO CONTEXTO DE FORMAÇÃO 

 

QUESTÃO 4. Duração do curso em anos:  
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QUESTÃO 5. Avalie a distribuição de disciplinas dedicadas a conhecimentos 

específicos da História e a distribuição das disciplinas de caráter pedagógico. 

(  ) Há um equilíbrio.   

(  ) Há mais disciplinas de conhecimentos específicos do que de caráter pedagógico. 

(  ) Há mais disciplinas de caráter pedagógico do que de conhecimentos específicos. 

Comente um desdobramento desta divisão para sua experiência docente. 

 

QUESTÃO 6. Ao procurar uma licenciatura qual a sua expectativa sobre entender a 

realidade escolar durante o desenrolar do curso?  

 

QUESTÃO 7. “Cultura escolar” é um termo: 

(  ) Nada conhecido. Não me lembro de ter ouvido sobre isto durante a licenciatura. 

(  ) Pouco conhecido. Ouvi sobre isso durante a licenciatura.  

(   ) Muito conhecido. Era recorrente este termo ao longo da licenciatura. 

 

QUESTÃO 8. Diante da afirmativa, “Uma coisa é a história científica, outra, bem 

diferente, é a história escolar”, você diria que: 

a. (   ) Concordo  Justifique: 

b. (   ) Discordo  Justifique 

 

QUESTÃO 9. Assinale A alternativa que mais se aproxima do que foi visto na sua 

licenciatura em História: 

a. (  ) As disciplinas de conhecimentos específicos sempre foram associada à História 

Escolar. 

b. (  ) O ensino das disciplinas de conhecimentos específicos foi tratado de forma 

desvinculada da História Escolar. 

c. ( ) Considero que fiz um curso preocupado com os conhecimentos específicos da história, 

mas também com História Escolar. 

 

QUESTÃO 10.  No que se refere à oferta de oportunidades, além do estágio, para o 

exercício prático da docência, durante a sua licenciatura em História, você diria que: 

a. (   ) sempre ocorreu 

b. (   ) não ocorreu 

c. (   ) raramente ocorreu 

Caso tenha ocorrido, qual a experiência vivida na graduação? 

 

QUESTÃO 11. Disciplinas que abordaram a prática docente aproximando os 

conhecimentos específicos de História da História Escolar. 

a. (   ) Não há disciplinas que tratam da História Escolar. 

b. (   ) Todas as disciplinas tratam da História Escolar. 

c. (   ) Algumas disciplinas tratam da História Escolar:  

Citar: 

 

3º BLOCO – CULTURA ESCOLAR E MOBILIZAÇAO DE SABERES 

 

QUESTÃO 12. Descreva seu primeiro contato com a escola, informando: 

a) O que foi previsível? Por quê? 

b) O que foi surpreendente? Por quê? 
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QUESTÃO 13. O conhecimento da história científica foi suficiente para o preparo das 

primeiras aulas: 

a. (   ) Sim. Conhecer a história bastou. 

b. (   ) Parcialmente. Conhecer a história ajudou, mas não foi suficiente. 

c. (   ) Não. Conhecer a história dada na academia em nada ajudou nestes primeiros 

momentos. 

Justifique: 

 

QUESTÃO 14. Planejar as primeiras aulas foi: 

a. (   ) Fácil. Estava acostumado a fazer isso durante a licenciatura. 

b. (   ) Difícil. Não tinha hábito de fazer planos de aula. 

c. (   ) Relativo. O conhecimento sobre planejamento não foi suficiente, mas deu para 

planejar. 

Comente: 

 

QUESTÃO 15.  Foi suficiente o conhecimento específico de História aprendido na 

licenciatura, para o ensino de História Escolar? Justifique sua resposta. 

 

QUESTÃO 16.  Da ciência histórica aprendida para a história ensinada, você: 

a. (   ) Fez uma transposição. 

b. (   ) Fez uma didatização. 

c. (   ) Fez uma mediação. 

d. (   ) Fez uma reconstrução. 

e. (   ) Não consigo nomear o que fiz 

Esclareça: 

 

QUESTÃO 17. “É preciso que o saber acadêmico seja trabalhado/tratado de modo a 

torná-lo ensinável”. O que diz desta afirmativa tendo como base a sua prática 

docente? 

 

QUESTÃO 18. Atribua um valor de 0 a 5, considerando o grau de importância para 

sua experiência docente, para estes itens abaixo relacionados. Justifique a pontuação 

escolhida. 

a) Compreensão do Currículo: 

b) Sua experiência como estudante na educação básica: 

c) A influência de professores ao longo da vida escolar: 

d) O entendimento do que ocorre em uma escola: 

e) ter passado por uma licenciatura: 

 

QUESTÃO 19.  Após selecionar o conteúdo a ser estudado pela classe na qual ministra 

aulas, quais passos você segue até que o conteúdo tenha sido explicado? Por favor, 

indique cada passo em sua sequência e faça um breve resumo explicativo de cada um. 

 

QUESTÃO 20. Ao ministrar aulas você entende que está:  

a) reproduzindo conhecimentos 

b) organizando a apresentação dos conhecimentos 

c) produzindo os conhecimentos 

Explique: 
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APÊNDICE B – FLUXOGRAMA DO CURSO DE HISTÓRIA DA UESB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


