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1. Nome da Instituição 2. UF 

Universidade Federal do Paraná PR 

3. Subprojeto de Licenciatura em: 

História 

4. Número de bolsistas de iniciação à 
docência participantes do subprojeto:  

5. Número de 
Supervisores 
participantes do 
subprojeto: 

6. Número de 
Escolas 

14 2 2 

7. Coordenador de Área do Subprojeto: 

Nome:   Joseli Mendonça (subst. De Andréa Carla Doré)                                                       
CPF: 063023988-60 

Departamento/Curso/Unidade: Departamento de História 

Endereço residencial:  

CEP:  

Telefone:  

E-mail: jmendon@uol.com.br  

Link para o Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723385Y4  

 

8. Plano de Trabalho 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado com Licenciatura em História da UFPR está 

organizado de forma a oferecer ao graduado uma formação que o habilite, concomitantemente, 

ao efetivo exercício dos ofícios de historiador e de professor. A indissociabilidade dessas duas 

atividades tem capacitado o estudante a conhecer, analisar e criticar os processos de produção 

do conhecimento histórico por meio da análise de suas diferentes etapas, desde a seleção do 

tema, da problemática que motiva a pesquisa e das fontes utilizadas, passando pelos conceitos 

e propostas teóricas que fundamentam a investigação, até a construção de uma narrativa por 

meio do qual o conteúdo historiográfico é veiculado. O domínio dessas etapas e a compreensão 

das inúmeras condicionantes que lhe dão forma – moldadas por interesses e limitações de 

ordem social, econômica, política, e bastante variáveis ao longo do tempo – permitem ao aluno 



uma reflexão crítica sobre a escrita da história, tanto a que ele estuda quanto a que ele mesmo 

produz. A atividade docente que o licenciado em História irá exercer junto ao ensino 

Fundamental e Médio é mediada igualmente por um conjunto bastante heterogêneo de materiais 

que, para efeitos deste projeto, pode ser dividido em três grupos: a produção historiográfica 

acadêmica na qual se fundamenta sua formação teórica e metodológica ao longo dos anos de 

graduação; materiais de conteúdo histórico produzido por diferentes mídias, adotando as mais 

variadas linguagens; o livro didático adotado a critério das escolas.  

Este projeto pretende desenvolver atividades voltadas para a análise conjunta do primeiro e do 

segundo grupo de materiais visando integrar essas linguagens diversas e igualmente diversos 

procedimentos de produção de conhecimento. Essa proposta entende a importância do estudo 

crítico desses conteúdos a partir das seguintes constatações: 

1. O ensino de história em nível fundamental e médio impõe ao licenciado o domínio de 

situações que superam o conhecimento adquirido e produzido na universidade e representam 

para muitos um indicativo de que o magistério se traduz na solução de enfrentamentos 

cotidianos onde não há espaço para a efetiva crítica da produção historiográfica. A 

indissociabilidade das atividades de pesquisa e ensino defendida na universidade carece de um 

campo fértil para se manifestar em sala de aula. Um fator que reconhecidamente dificulta a 

incorporação da crítica historiográfica, aprofundada e exercitada nos anos de formação, ao dia a 

dia da escola é a forma do discurso histórico produzido nas universidades, de difícil acesso aos 

estudantes de ensino médio e fundamental;  

2. A permeabilidade da história no cotidiano, o volume crescente e muitas vezes 

acachapante de informações disponíveis, produzidas e veiculadas em linguagem atraente e 

familiar aos jovens em idade escolar levam à utilização em sala de aula de materiais de 

conteúdo histórico produzidos por diferentes meios de comunicação. Se os diferentes métodos 

historiográficos defendem que o historiador deve esclarecer suas opções e direcionamentos 

teóricos, o “lugar de onde fala”, como afirma Michel de Certeau, o mesmo não ocorre com essas 

produções, onde as abordagens e escolhas não são facilmente identificáveis. 

Neste sentido, uma pesquisa realizada no curso de História por alunos do 6º período em 2008, 

apontou algumas reflexões sobre os diferentes usos da história para além do espaço acadêmico, 

a partir do estudo de diferentes concepções a respeito da verdade  e da utilidade da história. Da 

“reconquista dos valores culturais” e da “lição de humanidade”, como afirma Henri-Irinée Marrou, 

à recepção crítica da herança histórica ou o questionamento de mitos, segundo Eric Hobsbawm, 

a história assume diferentes funções, assim como os historiadores, considerados “o banco da 

memória da experiência”, ou profissionais a serviço de uma ideologia, segundo Keith Jenkins. 

Do lado de fora da academia, a história ganha outros usos; pode servir para inventar tradições, 

pode ser fonte de credibilidade, de legitimidade, pode garantir a confiabilidade e inclusive ajudar 

a vender.  

Este projeto, ao conciliar diferentes procedimentos historiográficos, tem fundamentalmente dois 



objetivos: 

1. Produzir uma reflexão que torne a produção historiográfica acadêmica acessível aos 

estudantes do ensino médio por meio da compreensão dos procedimentos de pesquisa, da 

coleta e análise de fontes, da identificação das escolhas temáticas, teóricas e metodológicas 

feitas pelos historiadores que remetem, de maneira incontornável, ao presente do pesquisador; 

2. Estender a análise crítica do discurso histórico para conteúdos veiculados pela mídia, 

bastante acessíveis aos estudantes. Noticiários de TV, matérias de jornais e revistas, blogs e 

sites da internet, revistas de divulgação, material publicitário produzem e veiculam informações e 

interpretações históricas  – assim como o faz a produção historiográfica com base em um 

método científico  - a partir de determinadas motivações e interesses. Pretende-se que 

professores e graduandos, ao realizarem a leitura de um conjunto de materiais, percorram tanto 

o processo de produção daquele conhecimento como identifiquem formas de desenvolver a 

recepção crítica dos seus conteúdos por parte dos alunos do ensino médio.  

A análise conjunta desses materiais, da qual participarão alunos bolsistas, supervisores e 

coordenador permitirá retraçar seus processos de produção e apontar, de um lado, a viabilidade 

de se tratar a história “dos historiadores” em sala de aula, e de, outro, identificar aspectos 

positivos e deficitários do uso do material veiculado cotidianamente pelos meios de 

comunicação. As reflexões teóricas mais recentes destacam a falsa distinção entre “história 

ideológica” (aquela que seria um veículo para expressar preocupações alheias à Historia) e a 

“história propriamente dita”, uma vez que a história sempre se destina a alguém. Assim, melhor 

do que perguntar-se O que é a história?, seria mais produtivo questionar Para quem é a 

história?, pergunta cabível a qualquer material que veicule, na sua aparência, apenas fatos 

históricos. 

O aprofundamento dessa análise visa igualmente apontar as aproximações e diferenças entre 

as narrativas históricas produzidas por diversas mídias das narrativas constituídas pela 

produção historiográfica, observando as características das diferentes linguagens utilizadas na 

produção midiática e as relações entre as funções sociais das instituições e os discursos que 

produzem sobre a história. 

A análise dos materiais em questão não pode prescindir de um conhecimento mais 

aprofundado do público com qual se pretende partilhar a prática da recepção crítica. Este projeto 

prevê, assim, a aproximação com as unidade de ensino envolvidas no projeto, onde caberá 

ainda a coleta de informações sobre a estrutura e funcionamento das escolas participantes: 

recursos humanos e materiais; projeto político-pedagógico, organização pedagógica, currículo 

de história e livro didático; características do corpo discente e docente das escolas. 

Referências: 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.  

HOBSBAWM, Eric. “O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporânea”. Sobre 

História. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 



JENKINS, Keith. A história repensada. São Paulo: Contexto, 2004. 

MARROU, Henri-Irinée. Sobre o conhecimento histórico. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

 

9. Nome e endereço das escolas da rede 
pública de Educação Básica (listar todas 
participantes do subprojeto institucional) 

Nº de alunos 
matriculados na escola 
considerando apenas o 
Nível de Licenciatura1 

Último IDEB  

(quando houver) 

Colégio Estadual Bento Munhoz da 
Rocha Neto 

Endereço:  Rua Elvira B. Polak, 67 

Bairro: Pilarzinho 

cep: 82.100-380 

Curitiba 

Fone: (41) 3338.2023 

520 (ensino médio) 4,6 

Colégio Estadual Prof. Francisco Zardo 

Avenida Manoel Ribas, 7149 – 

Butiatuvinha  

Curitiba - PR,  

82400-000 

(0xx)41 3272-1121 

  

*Inserir linhas de acordo com a quantidade de 
escolas. 

     

10. Ações Previstas 

 

• Leitura e análise de obras historiográficas publicadas nos últimos anos sobre pesquisas a 
respeito da história do Brasil selecionadas pelos participantes em seminários quinzenais. 

• Identificação de temas abordados pelas obras e que podem ser localizados na produção 
dos meios de comunicação (Ex: a perseguição aos cristãos-novos, como conteúdo 
histórico, e a intolerância, como conceito histórico). 

• Coleta e seleção de materiais de conteúdos históricos veiculados por diferentes mídias 
relativos aos temas identificados com a participação de bolsistas e alunos das escolas. 

• Visita à redação de jornal e a arquivo de imagem de rede de TV. 

• Produção de uma brochura contendo resenha dos livros, trechos e propostas de 
atividades a serem realizadas nas escolas. 

• Diagnóstico e caracterização do espaço escolar. 

• Observação participante em ambientes e eventos escolares (sala de aula, reuniões de 
planejamento, sala de professores, eventos culturais e esportivos) 

• Acompanhamento e assessoramento aos professores de História na utilização do 
material produzido a partir das obras historiográficas e do material veiculado pelos meios 
de comunicação. 

• Elaboração de relatório das observações e dos diagnósticos colhidos nas escolas sobre 

                                                 
1   Níveis de licenciatura aplicáveis: (a) ensino médio, (b) ensino fundamental. 



a utilização dos materiais propostos. 

• Apresentação desses resultados na universidade e nas escolas. 

• Participação nos workshops bimestrais do projeto institucional. 

• Participação nas Feira de Ciência & Cultura. 

 
11. Resultados Pretendidos 

 

1. Aproximar os estudantes de licenciatura da realidade das escolas públicas de ensino 

médio. 

2. Estimular o interesse dos graduandos pelas atividades de ensino fundamental e médio a 

partir da compreensão das potencialidades do magistério. 

3. Produzir um material de apoio didático visando capacitar os alunos para a incorporação 

da produção historiográfica acadêmica ao ensino de história no ensino médio. 

4. Estimular a análise crítica dos conteúdos históricos veiculados por diferentes mídias.  

5. Desenvolver junto aos graduandos a percepção de que o ensino de história é um 

espaço de produção do conhecimento (o saber histórico escolar) que, apesar das relações que 

estabelece com o saber histórico produzido nas instituições de pesquisa, tem suas próprias 

características e motivações. 

12. Cronograma específico deste subprojeto 

Atividade Mês de início Mês de conclusão 

Seleção dos bolsistas 1º (junho/2011)  

Escolha das obras historiográficas 1º  

Seminários sobre as obras selecionadas 2º 12º 

Observação participante e seminário nas escolas   2º 12º 

Seleção e análise de material de conteúdo 
histórico veiculado por diferentes mídias 

4º 12º 

Elaboração de brochura para apresentação e 
discussão nas escolas  

12º 17º 

Aplicação do material nas escolas 18º 19º 

Relatórios sobre a recepção do material  20º 22º 

Apresentação dos relatórios nas escolas e na 
universidade 

23º 24º 

13. Previsão das ações que serão implementadas com os recursos do Projeto 
Institucional – a proposta deverá ser detalhada, pois será usada como parâmetro durante 
toda a vigência do convênio. 

Os recursos de custeio serão utilizados para viabilizar as seguintes ações: 

1. Transporte dos estudantes e dos professores participantes para realização de visitas a 
órgãos de imprensa. 

2. Transporte entre a escola e a universidade dos materiais e equipamentos empregados 



na execução das ações. 

3. Diárias e passagens de professores e especialistas convidados para assessorar o 
projeto. 

4. Diárias e passagens para viabilizar a participação de integrantes do subprojeto em 
eventos científicos para divulgação dos resultados. 

5. Aquisição de materiais de consumo (cartuchos, papel, pastas, etc.) para uso nos 
seminários internos e nas escolas. 

6. Fotocópias de materiais utilizados nos seminários e nas escolas. 

7. Aquisição das obras historiográficas selecionadas para análise. 

8. Aquisição de materiais de conteúdo históricos produzidos por diferentes mídias: jornais, 
assinaturas de revistas semanais e revistas de divulgação. 

9. Remuneração de trabalho técnico de gravação de programas e jornais televisivos de 
conteúdo histórico. 

10. Produção de materiais de divulgação (cartazes, banners, folhetos) para atividades nas 
escolas e na universidade. 

11. Produção gráfica e impressão das brochuras. 

14. Outras informações relevantes (quando aplicável)  

O curso de História da UFPR possui atualmente 240 alunos matriculados e é o único 

curso de licenciatura em História de universidade pública da cidade de Curitiba. No estado do 

Paraná, segundo levantamento da Anpuh-PR existiam em 2010, 35 cursos de licenciatura em 

História, sendo 25 presenciais e 10 à distância. 

Dados da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, referentes a 2009, apontam a 

existência de 376 professores de História nas escolas de ensino médio de Curitiba. Uma 

pesquisa ainda em andamento destacou o alto índice de professores não licenciados, ou seja, 

professores contratados temporariamente para atuar no ensino público estadual. A categoria não 

licenciado diz respeito não somente aos professores que não tem formação completa na área de 

atuação, os alunos de graduação, mas também aos professores que são formados, mas que 

não são concursados. A maioria dos professores concursados, os chamados QPM (Quadro 

Próprio do Magistério), atuantes no ensino Médio na área de História têm habilitação em História 

e o concurso do qual participaram para ingresso foi na área de História, embora existam alguns 

casos levantados em que a disciplina de concurso do professor é Sociologia, Filosofia ou Letras.  

Baseamo-nos aqui no trabalho de Rita de Cássia dos Santos e Leilah Santiago Bufrem (UFPR), 

“Sobre o passado: professores de história e suas escolhas do livro didático a partir do conceito 

de significância histórica” (VIII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sul – AnpedSul, 

Londrina, 2010). 

  

 

 


