
 

PROPOSTA DE PROJETO 
(em conformidade com o Edital Nº 01/2013 – PIBID/PROGRAD/UFPR) 

 

1. Curso de Licenciatura: História 

 

2. Diretrizes para os projetos do curso no PIBID/UFPR  

 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de História – Bacharelado & Licenciatura considera que 

a formação do professor de História é indissociável de sua formação como Historiador - um 

profissional que domina o processo de construção do conhecimento histórico. Nesse sentido, o 

PPP-História – em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Historia - (http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf , p. 7) entende que as práticas 

de produção do conhecimento histórico e as de sua difusão – inclusive no ambiente escolar – são 

inseparáveis www.historia.ufpr.br/docs/projeto_pedagogico_diurno.pdf. 

 

Entretanto, ao mesmo tempo em que reafirma a disposição de “superar a dicotomia bacharelado-

licenciatura, incapaz de atender às demandas sociais de nosso tempo”, entende também “que o 

processo de ensino e de aprendizagem deve acolher e trabalhar com todas as formas de 

diversidade, fomentando hábitos de colaboração e de práticas investigativas diversas, bem como 

desenvolver a familiaridade do aluno [graduando] com o uso de tecnologias e de metodologias 

de apoio ao ensino”.  

 

Assim, embora considere que a produção do conhecimento e sua difusão não possam ser 

dissociadas, entende que essas práticas não se confundem, tal como são efetivadas na 

universidade e nos ambientes de Educação Básica, cada qual apresentando especificidades para 

as quais os professores formados pelo Curso precisam estar preparados.  

 

Desta forma, a implementação do PIBID no Curso de História deve se orientar por uma diretriz 

básica: responder ao desafio de adequar os conhecimentos teóricos, historiográficos e 

metodológicos constituídos na graduação à prática docente no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. 

 

Neste sentido, os projetos do Curso de História constituídos no âmbito do PIBID devem 

colocar os estudantes em contato com a escola da Educação Básica, tomando-a:  

 

* como objeto de investigação, sobretudo no que se refere à especificidade de sua área 

de sua formação profissional – o Ensino de História. Desta forma, espera-se que os 

projetos possam criar oportunidade para que os estudantes do Curso conheçam o 

público com a qual trabalharão em sua prática docente futura, as condições de trabalho 

dos professores, as práticas didático-pedagógicas realizadas no ambiente escolar, os 

materiais didáticos utilizados;  

 

* como ambiente de formação, no qual poderão os estudantes do Curso de História 

poderão se capacitar para compreender a organização escolar em sua dimensão 

institucional, conhecendo os documentos que definem parâmetros e diretrizes da 

Educação Básica, vivenciando as dinâmicas institucionais, como os planejamentos 

http://www.historia.ufpr.br/docs/projeto_pedagogico_diurno.pdf


pedagógicos, as avaliações realizadas em Conselho de Classe, entre outras ações 

pertinentes a esta dinâmica;  

 

* como espaço de intervenção, realizada por meio de atividades que resultem em 

produtos aplicáveis ao ensino de História: realização e implementação de planos de 

aula; arrolamento e/ou produção de materiais didáticos relativos à sua disciplina de 

formação, realização de mini-cursos e oficinas; construção de laboratórios, museus, 

centros de documentação ou outros espaços de memória da escola ou do bairro.  

 

Assim, os projetos implementados no âmbito do PIBID poderão propiciar aos 

estudantes do Curso de História oportunidades para enfrentar o desafio de articular os 

conhecimentos prático-teóricos constituídos na sua formação acadêmica com as 

demandas da atividade docente em História na Educação Básica.  

 

4. Coordenadora do projeto: Karina Kosicki Bellotti  

Departamento de História  

Setor de Ciências Humanas – Campus Reitoria  

http://lattes.cnpq.br/1819190552478222  

karinakbellotti@gmail.com  

 
5. Título do projeto:  

REPENSANDO CULTURAS E IDENTIDADES CULTURAIS NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

6. Justificativa, objetivos e orientações teóricas do projeto: 
 

Este projeto visa repensar as diferentes formações e definições de culturas e identidades 

culturais presentes na História Geral e do Brasil, que fazem parte do conteúdo do Ensino de 

História para o Ensino Fundamental, seguindo as recomendações das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, de 2008.  

 

Esta proposta baseia-se na conceituação do estudioso cultural Stuart Hall (2003) sobre 

identidades culturais no período contemporâneo. Pensar sobre este tema significa considerar 

as noções de nações/nacionalidades, raças e etnicidades, gênero e religião, dentre outros 

elementos, na formação tanto de sujeitos quanto de grupos sociais em contextos históricos 

específicos. Por cultura compreendemos três aspectos centrais: cultura enquanto modo de 

vida e de pensamento de um determinado povo ou grupo social; cultura enquanto 

produção/sistematização de conhecimentos intelectuais; e cultura enquanto produção 

artística. Segundo Raymond Williams (1969), a sociedade capitalista contemporânea 

destacou novas definições de cultura, com diferentes objetivos e usos políticos: separar o 

conhecimento erudito do “popular”, destacar as expressões artísticas das demais 

experiências humanas, transformar a cultura em mercadoria dos meios de comunicação de 

massa. Longe de ser um aspecto secundário da experiência humana, a cultura deve ser 

contemplada no ensino de História como um elemento fundamental na formação da visões 

de mundo, imaginários e representações que animam tanto posicionamentos políticos e 

sentimentos de pertença quanto atitudes de exclusão e discriminação. 

 

Na situação atual de globalização cultural e econômica, os conceitos de cultura e de 

identidade cultural têm servido tanto para explicar os hibridismos culturais ocasionados por 

intensos fluxos imigratórios de contingentes advindos de países pobres para países ricos, 

como também para legitimar conflitos étnicos, fundamentalismos religiosos e o fechamento 



cultural e político de grupos étnicos, em nome de uma suposta pureza racial e/ou religiosa. 

Tais fenômenos podem ser observados ao longo do século XX, gerando ódios, 

confrontações e ressentimentos, ao mesmo tempo em que os hibridismos abrem-se para a 

perspectiva do diálogo, da tolerância e do aprendizado como Outro. Desta forma, o ensino 

de História possui uma contribuição fundamental para compreender a formação de culturas 

e identidades culturais em determinados momentos históricos, assim como suas mudanças e 

permanências ao longo do tempo, a fim de entender as razões para fechamentos e aberturas 

culturais, e suas consequências no mundo atual.  

 

Para contemplar esta discussão, nosso projeto visa trabalhar com a formação de identidades 

nacionais e nacionalismos, etnicidades e (i)migração (aproveitando a Lei n. 13.381/01, que 

torna obrigatório o ensino dos conteúdos de História do Paraná, no Ensino Fundamental e 

Médio da Rede Pública Estadual), culturas afrobrasileiras e indígenas (em cumprimento à 

Lei n. 10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade da História e Cultura Afro-Brasileira, e à 

Lei n. 11.645/08, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos 

indígenas do Brasil), questões de gênero e religião (este último tema permite diálogo com a 

disciplina de Ensino Religioso). Para efetivar esta abordagem, baseamo-nos nas Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná, que se estruturam a partir de três grandes eixos temáticos 

interdependentes, a partir dos quais os conteúdos da disciplina histórica podem ser 

trabalhados: Relações de Trabalho, Relações de Poder e Relações Culturais.  

 

Tendo em vista que a história só se compreende e se escreve a partir dos mais diversos 

vestígios humanos, seguimos a orientação lançada pela Escola dos Annales e 

posteriormente desenvolvida pela História Nova (Burke, 1992; Pinsky, 2005), de considerar 

uma variada gama de fontes primárias para a construção do conhecimento histórico. Nosso 

enfoque para abordar culturas e identidades culturais em sala de aula repousará sobre a 

articulação entre os movimentos sociais, culturais, políticos, e a produção histórica de 

imagens (artísticas, propaganda, consumo, instrução/educação, numimástica) e demais 

expressões artísticas (pintura, artes plásticas, literatura, cinema, televisão, hipertexto) que 

demonstrem como representações são usadas para determinar fronteiras ou estabelecer 

diálogos entre os grupos sociais.  

 

Segundo as Diretrizes para História de 2008, o ensino de História deve contemplar a 

multiplicidade de sujeitos e narrativas históricas, tendo em vista uma sociedade cada vez 

mais pautada na intensa circulação de imagens e informações na forma digital. Deve, por 

isso, explorar as habilidades de leitura e interpretação de imagens produzidas em diferentes 

períodos, desnaturalizando gostos e padrões culturais – visando a educação para a 

diversidade cultural e a criação de consiência histórica plural e aberta a diferentes vozes, 

que domina conteúdos e conceitos históricos, tendo em mente que a história é um constante 

reescrever de seus sujeitos.  

 

Uma das ações centrais deste projeto é a elaboração de material didático e pedagógico que 

problematize as mensagens passadas pelos mais diferentes meios de comunicação 

(imprensa, rádio, televisão, mídias digitais, propaganda, imagens de divulgação – charges, 

histórias em quadrinhos, publicidade, além de expressões artísticas na literatura, música, 

artes plásticas), que serão considerados não somente como expressões de comunicação 

historicamente construídas, mas também como veículos de elaboração do conhecimento 

histórico, permitindo aos educandos aliar criatividade à análise crítica dos conteúdos 

específicos da disciplina.  

 

O presente projeto visa, portanto, aproximar a universidade e a escola pública, a partir de 

ações, materiais e instrumentos didáticos e pedagógicos, elaborados por professores da rede 



pública e alunos do curso de graduação em História. Isso permitirá que os alunos de 

graduação valorizem a licenciatura, desenvolvendo a articulação entre o conhecimento 

acadêmico com a aplicação em sala de aula, avaliando suas potencialidades e limitações. Os 

alunos participarão do planejamento de atividades em conjunto com a coordenação e os 

professores das escolas, pesquisando fontes históricas primárias que dialoguem com o 

conteúdo dado em sala de aula, visando uma leitura crítica de imagens, representações, 

linguagens artísticas e meios de comunicação de massa.  

 

Outra perspectiva a ser contemplada é a da interdisciplinaridade, com o desenvolvimento de 

atividades extracurriculares que integrem as escolas, a universidade e a comunidade, na 

reflexão e no debate sobre questões pertinente à formação de identidades culturais em datas 

comemorativas, como Dia Internacional da Mulher, Dia do Índio, Dia da Consciência 

Negra. Ou ainda atividades como a organização de uma mostra temática de cinema, seguida 

de debates, aberta à comunidade; ou uma exposição de arte feita pelos alunos sobre um 

determinado tema histórico; ou a confecção de jornal ou livro pelos educandos da escola, 

dentre outras iniciativas a serem desenvolvidas com os bolsistas ID. Com isso, transforma-

se um tema pertinente para os dias atuais em matéria-prima não somente para discussão em 

sala de aula, mas também para suscitar debates e ações afirmativas na comunidade em torno 

das escolas e na própria universidade. 
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7. Atividades previstas (detalhar, no mínimo, cinco) 
 
* Enumerar e detalhar as ações voltadas à formação dos estudantes e à melhoria do ensino que serão 

realizadas tanto nas escolas quanto na universidade 

 

Nº Objetivo da 

atividade 

Descrição suscinta da 

atividade 

Cronograma (ano/mês) 

Início                         fim 
 Estabelecer 

planejamento 

pedagógico e metas 

entre coordenação, 

professores 

supervisores e alunos.  

 

Executar análise teórica e 

conceitual do principal eixo 

temático da proposta (culturas e 

identidades culturais), 

envolvendo coordenadora, 

alunos e professores, a partir de 

debate de textos acadêmicos 

sobre os conceitos e os temas a 

serem trabalhados, visando os 

parâmetros curriculares do 

Estado.  

Tal discussão deve ser feita ao 

início do projeto, a fim de que 

se estabeleçam as principais 

ações para os meses 

subsequentes.  

Agosto/2013 Dezembro 2013 

2 Produção de material Elencar série de conteúdos a Janeiro/2014 Julho/2015 



pedagógico por alunos 

e professores 

supervisores, para 

ampliar leitura crítica 

de fontes primárias e 

problematizar culturas 

e identidades culturais 

no tempo e no espaço.  

 

serem abordados, apontando 

para as possibilidades de 

trabalho, e as atividades 

almejadas (produção de 

conhecimento histórico). Após 

discussão teórica e conceitual, 

os bolsistas ID executarão a 

coleta de fontes históricas 

primárias para auxiliar no 

planejamento de atividades 

pedagógicas junto com os 

professores supervisores e 

estudantes das escolas parceiras. 

Em seguida, construirão 

projetos para elaborar perguntas 

e alcançar respostas, lançando 

mão de variadas fontes, 

articulando as diferentes facetas 

da experiência histórica em 

diferentes espaços e 

temporalidades, a partir dos 

conteúdos das séries finais do 

EF. Planejarão e executarão 

oficinas de trabalho com fontes, 

em conjutno com os professores 

supervisores  

 

3 Diagnóstico das 

atividades aplicadas  

 

Acompanhamento da aplicação 

das atividades planejadas com 

os professores – produção de 

diagnósticos dos resultados 

alcançados, compartilhados e 

discutidos entre coordenação, 

professores e alunos, ao final de 

cada semestre após o 

planejamento  

 

junho  

2014  

Novembro/2014  

Junho/2015  

Julho/2014  

Dezembro/2014  

Julho/2015  

4 Atividades 

extracurriculares para 

escolas e comunidades  

 

Desenvolvimento de atividades 

extra-curriculares de caráter 

interdisciplinar que sejam 

abertas para a comunidade, 

promovendo a reflexão e debate 

sobre questões contemporâneas 

ao final de cada semestre (por 

exemplo, uma exposição de arte 

dos alunos, uma mostra de 

cinema seguido de debate, e/ou 

uma semana de conscientização 

em data comemorativa, por ex., 

Dia da Consciência Negra; Dia 

do Índio; Dia da Mulher, e dias 

específicos de comemoração 

dos diferentes grupos culturais e 

nacionais que habitam a cidade 

de Curitiba, como os 

ucranianos, poloneses, 

japoneses, portugueses, 

espanhóis, judeus, islâmicos, 

etc).  

 

Maio/2014  

Outubro/2014  

Maio/2015  

Julho/2014  

Dezembro/2014  

Julho/2015  



5 Blog ou site com 

atualizações e banco de 

dados das atividades  

 

Participar de ações de 

divulgação do PIBID dentro e 

fora da UFPR; sistematizar e 

compartilhar os resultados dos 

trabalhos do PIBID no curso de 

graduação em  

História; manter e atualizar blog 

ou site do programa, detalhando 

as principais atividades 

desenvolvidas nas escolas.  

(esta última trata-se de atividade 

contínua, a ser atualizada 

constantemente do início ao fim 

do projeto).  

Agosto/2013  Julho/2015  

 

 

8. Principais resultados esperados (detalhar, no mínimo, cinco) 
* Os resultados devem ser tanto relativos a comportamentos e procedimentos (aprimoramento, 

aprofundamento, adesão, conscientização, valorização etc.) quanto relativos a produções quantificáveis 

(produtos, publicações, eventos, feiras, sequências didáticas etc.). 

 

Nº Resultado Justificativa 
1 Valorização do conhecimento histórico para o 

debate de temas atuais  

 

A discussão sobre a formação de culturas e 

identidades culturais permite problematizar a 

naturalização ou essencialização de 

identidades nacionais, religiosas, 

raciais/étnicas, de gênero, contribuindo para a 

construção de uma cultura de diálogo, 

tolerância e respeito às diferenças.  

 

2 Aprimoramento e valorização da licenciatura 

entre os graduandos em História e professores 

da rede pública  

 

Um dos objetivos principais do PIBID como 

um todo é valorizar a atividade docente não 

somente entre os professores da rede pública, 

mas também entre os graduandos, nossos 

futuros docentes. No caso da área de História, 

é importante que existam projetos como este, 

que atendam às especificidades do ensino de 

História  

 

3 Aprofundamento da relação universidade-rede 

pública  

 

A atuação em conjunto entre docentes e alunos 

universitários e docentes da rede permite que 

não somente haja a valorização da licenciatura, 

mas também a articulação entre o 

conhecimento acadêmico e a prática docente, 

ajudando a problematizar o saber didático.  

 

4 Ampliação da disponibilização de materiais 

didáticos  

 

É fundamental que um projeto financiado com 

recursos públicos para o aprimoramento da 

educação preveja a disponibilização de 

materiais didáticos produzidos ao longo do 

projeto para serem usados por alunos e 

professores, por meio de um site ou blog 

constantemente atualizado durante o projeto  

 

5 Apresentação dos resultados dos trabalhos 

desenvolvidos em eventos e periódicos 

científicos  

 

Para o melhor desenvolvimento do projeto e 

do PIBID como um todo, é importante que 

exista a divulgação e o compartilhamento de 

resultados parciais e finais das atividades 

desenvolvidas no projeto em eventos 



científicos, ligados ou não ao PIBID, com a 

produção de artigos para periódicos e textos 

para anais  

 

 

 

9. Articulação disciplinar, interdisciplinar e institucional  

 
* Detalhar os modos como o projeto estará integrado aos demais projetos do PIBID (ou projetos de 

programas afins) em desenvolvimento no curso ao qual está vinculado, na sua área de conhecimento ou 

em outras áreas do conhecimento, tanto na UFPR quanto em outras instituições de ensino superior ou 

órgãos oficiais de gestão ou fomento: 

 

Este projeto está comprometido com o aprimoramento da licenciatura no nível da 

graduação em História da UFPR, tal como estão os demais projetos em andamento do 

PIBID na universidade, que compreendem as áreas de Matemática, Biologia, Letras, 

Educação Física, Química, Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Educação Artística. 

Não raro um mesmo colégio possui mais de um projeto PIBID, em diferentes áreas, o 

que mostra a integração dos programas PIBID da universidade, e sua intensa 

cooperação.  

A UFPR tem oferecido apoio a projetos de PIBID em diferentes cursos das exatas, 

biológicas e humanas, promovendo encontros, eventos científicos e trocas de 

experiências entre seus participantes – por meio do site PIBID UFPR 

(http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/), os professores acompanham as principais 

notícias e atividades do programa, além de disponibilizarem atualizações de seus 

projetos.  

Além disso, a coordenação do curso de História já possui um projeto em andamento, 

com vistas a ampliar a participação de docentes do curso no programa. O projeto em 

andamento conta com a participação de vários alunos, despertando o interesse nos 

graduandos em mais projetos com este perfil, atendendo às especificidades do ensino 

em História. Desta forma, o programa conta com total apoio da coordenação do curso e 

da Universidade, dispondo de oportunidades para desenvolver suas atividades e 

compartilhar os seus resultados. Por exemplo, em 2012, os bolsistas do subprojeto 

PIBID/História apresentaram os resultados de suas ações no 4º SIEPE/11º ENAF 

(Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão; Encontro das Atividades 

Formativas), na UFPR, evento que contou com apoio do CNPq, CAPES e Fundação 

Araucária.  

Este projeto está aberto à interdisciplinaridade, à medida que seu tema contempla 

conteúdos ligados a outras áreas de conhecimento, como as Artes e Linguagens e o 

Ensino Religioso de forma direta, na composição de oficinas, confecção de mostras e 

feiras de exposição, e elaboração de materiais didáticos-pedagógicos.  


