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Resumo 

O presente trabalho traz a proposta de análise 
bibliográfica com o intuito de pesquisar as práticas 
educacionais referentes ao ensino de História no 
Brasil. O caminho percorrido para tanto, perpassa 
as expectativas do campo das ideias construindo 
proposições palpáveis a serem realmente 
colocadas em uso na decorrência da docência.  

Introdução 

As pesquisas na área educacional têm se 
ampliado por diversas razões quantitativamente e 
qualitativamente nos últimos anos, o que tem 
proporcionado discussões pertinentes que 
auxiliam muito nos processos de construção e 
reconstrução de conhecimentos e saberes da 
área. Percebemos muitas colocações que 
contribuem grandemente nos processos de ensino 
aprendizagem, porém, o campo ainda carece de 
maior articulação entre a teoria e experiências 
práticas que, de certo modo, produzam políticas 
públicas de maior impacto. 
Ressignificar as práticas de ensino, proporcionar 
condições de desempenho de um trabalho 
diferenciado aos profissionais da área, transformar 
teoria em prática deveriam ser os objetivos desses 
estudos especificamente educacionais, mas, as 
barreiras existentes entre as universidades, que 
produzem os conhecimentos científicos e as 
políticas públicas que tangem as instituições 
escolares que produzem os conhecimentos 
cotidianos, ainda existem e são enormes. 
Tratar de temas educacionais em pesquisas hoje, 
tornou-se recorrente principalmente na área 
pedagógica. Porém o leque se abre em relação as 
demais disciplinas, pois, percebemos que lecionar 
está intimamente ligado a didática, ou seja, não 
basta construir conhecimento em determinada 
área se não soubermos ressignifica-lo em sala de 
aula quando estivermos em campo.  
Portanto, ao analisarmos e pesquisarmos as 
práticas educacionais, as ferramentas disponíveis 
para sua ocorrência, as formas e possibilidades de 
mudanças, mas além disso, aplicarmos no 

cotidiano essas pesquisas, estamos promovendo 
as melhorias tão necessárias e esperadas no 
processo de ensino aprendizagem.  
Mais do que pesquisar temas educacionais, se faz 
necessário proporcionar condições para que esses 
estudos, geralmente agregadores e construtores 
de ótimas ideias, sejam colocados em prática 
acrescentando positivamente no processo de 
ensino aprendizagem. É importante a quebra de 
paradigmas relacionados a produção de 
conhecimento atrelado às escolas, uma vez que, 
entre as academias e as escolas existe um grande 
obstáculo que atrapalha ambas instituições 
trabalharem em conjunto para a excelência na 
construção dos conhecimentos e saberes 
escolares.  
Esperamos que as informações passadas sejam 
de valia, para a interpretação da pesquisa, de tal 
modo que, os resultados obtidos ao final possam 
auxiliar educadores e educandos a construírem o 
futuro, através da observação do passado e 
possibilidades de mudanças no presente.  

Objetivos 

O artigo que ora se apresenta está inserido em um 
projeto, denominado “Material para Reflexão 
Didático-Pedagógico a partir de Fontes 
Acadêmicas sobre Escravidão na Região de 
Ribeirão Preto”, que tem como principal objetivo a 
elaboração de um manual didático para o terceiro 
e quarto, ciclos do Ensino Fundamental, sendo 
necessário que este se enquadre nas exigências 
do PNLD, abordando temas e conteúdos 
doravante deixados de lado, tais como História 
Local e História da África e cultura afro-brasileira. 
O presente trabalho, objetiva ainda apresentar 
novas ferramentas que possam ser utilizadas no 
ensino de História, com o intuito de desmistificar 
antigas teorias que foram ensinadas ao longo do 
tempo, dar vida a sujeitos esquecidos pelo 
sistema, mostrar uma face da História que fora 
camuflada e escondida devido as influências de 
agentes externos que determinavam, quem eram 
os sujeitos construtores históricos e formadores de 
opiniões. Temos também como objetivos percorrer 
os caminhos feitos pelo ensino de História no 
Brasil, apontar sugestões que auxiliam na prática 
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docente, pesquisar e ressignificar conceitos muito 
trabalhados e que acabam por prejudicar o ensino 
aprendizagem, remontar a história do livro 
didático, bem como dos materiais utilizados nas 
práticas escolares. Trabalharemos ainda a ideia de 
adequação didática que também é conhecida por 
didática da História ou transposição e, por fim, 
apresentaremos exemplos palpáveis de serem 
colocados em prática para uso em sala de aula. 
O que norteia nossa pesquisa são as inúmeras 
possibilidades de desenvolver práticas que 
corroborem para que ocorra de maneira 
satisfatória e prazerosa a construção de 
conhecimentos, saberes e que estes promovam a 
formação da consciência histórica. Apontar 
métodos inovadores, ferramentas existentes, mas, 
pouco utilizadas fazem parte dos estudos, assim 
como, demonstrar novas possibilidades de 
construção e utilização do manual didático. 

Materiais e Métodos 

Através da análise de livros teóricos e didáticos, 
além das novas leis que tangenciam a LDB e os 
PCNs de História, bem como o aprofundamento de 
estudos referentes a Lei 10639/03, formulamos um 
layout de pesquisa que objetiva sugerir uma pauta 
para a construção de materiais didáticos que ajude 
as demandas de educadores e educandos. A 
disciplina de História em sua complexidade 
enquanto formadora de opinião acaba por 
depender de materiais didáticos, que componham 
uma teia de possibilidades ao auxílio dos 
educadores no processo de ensino aprendizagem. 
A referida pesquisa aponta ainda a utilização da 
análise de documentos históricos como ferramenta 
importante e diferenciada nesse processo 
trazendo à tona então, as ideias de modificações 
necessárias nas práticas educacionais. Ao 
mencionar o uso de documentos históricos no 
processo de ensino aprendizagem, faz-se mister 
refletir sobre a forma como estes serão abordados 
pelos educadores, ou seja, a adequação da 
linguagem para a melhor construção de 
conhecimento por parte dos educandos. Nesse 
aspecto adentramos uma questão amplamente 
debatida nos meios acadêmicos, a adequação 
didática que não pode ser confundida com a 
chamada “Transposição Didática”. A análise e 
entendimento do conceito de transposição 
desenvolvido por teóricos das ciências exatas é 
parte integrante do trabalho que questiona a 
tentativa de implantação da teoria nos meios 
educacionais como um todo.  
Como essa é apenas uma das etapas da pesquisa 
que já vem sendo realizada há mais de três anos, 
podemos dizer que nessa fase nos referimos, 
portanto, mais especificamente, ao processo de 
adequação didática que é compreendido por nós 
não como o conceito concebido pelos teóricos das 
ciências exatas (transposição), que admitem uma 

“vulgarização” do conhecimento cientifico por parte 
dos saberes escolares. Nosso referencial teórico é 
do ensino de História e a didatização que pauta o 
projeto se realizará de forma a possibilitar a 
valorização dos saberes escolares que incorporam 
os conhecimentos das áreas científicas de 
referência (História no nosso caso) 
ressignificando-os segundo as demandas dos 
contextos escolares. 
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizaremos 
autores variados que influenciaram e influenciam 
as práticas educacionais, bem como, teóricos com 
base curricular em História, uma vez que, nosso 
trabalho diz respeito a didática no ensino de 
História. Ainda abordamos obras produzidas pelo 
Ministério da Educação (MEC) como, as Leis de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e 
alguns outros documentos que trazem a tratativa 
educacional brasileira.  

Resultados e Discussão 

Ao mencionar os desafios encontrados em busca 
das melhores maneiras de como ensinar e 
vivenciar a disciplina de História, faz-se necessária 
uma abordagem de métodos inovadores sobre 
cada etapa do ensino escolar, da disciplina, bem 
como atualizar pesquisas sobre o tão falado livro 
didático, que ainda é uma das ferramentas mais 
utilizadas em sala de aula por professores.  
Identificar a importância da História como atuante 
no modos operandi da sociedade como um todo, 
ultrapassa a ideia de apenas debater a formação 
das disciplinas – apesar de necessário esse 
debate para o entendimento de determinadas 
questões –  apontando de forma crucial e analítica 
o quanto essa formação e o seguimento dados irão 
sancionar e delimitar campos de atuação para 
cada uma.  
A disciplina de História tem em sua 
representatividade um viés que perpassa os 
bancos escolares, adentrando os campos das 
vivências em sociedade dos sujeitos que são 
coautores e acima de tudo, ativos no processo de 
formação dos acontecimentos que mais adiante 
serão ensinados no ambiente escolar – tanto nos 
ensinos fundamentais e médios, quanto nas 
academias – influenciando, portanto, diretamente 
no futuro destes próprios e seus descendentes. 
É de fundamental importância ainda certa 
definição do que são as disciplinas escolares, 
como elas são divididas e até mesmo como 
dividem os professores no interior das escolas, ou 
seja, analisar a criação do conceito disciplina 
escolar, bem como os estudiosos que o definiram 
e como chegaram a essa definição. 
(BITTENCOURT, 2008) 
Percebemos ainda a necessidade da revisão dos 
conceitos sobre o ensino da chamada História 
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mundial, uma vez que, o Brasil está inserido no 
contexto e o que se prioriza neste é na verdade 
uma dita história europeia. A visão permanece 
sendo eurocêntrica, até mesmo quando se trata de 
temas como a Independência ou a abolição da 
escravatura brasileiras.  
As propostas dos PCNs para o ensino de História 
promoveram reformulação ampla no processo, ou 
seja, antes o que se via era a ocorrência do ensino 
para determinada classe e sobre assuntos 
relacionados a construção de uma elite pré-
moldada conforme os parâmetros considerados 
corretos. Com as mudanças, a disciplina histórica 
passou a ser a que auxilia no processo de 
formação crítica, política e social do indivíduo. 
(BITTENCOURT, 2008)  
Portanto, agora a proposta é inovadora tornando o 
sujeito acima de tudo sabedor de seus direitos e 
deveres, uma vez que, este analisa o passado 
para de certo modo liga-lo ao presente e a sua 
função na sociedade. A pesquisa ainda busca 
definir, quais as melhores maneiras e as mais 
eficazes no processo de ensino aprendizagem, 
para que, o conhecimento construído faça parte da 
vida diária do discente, que em alguns casos 
poderá torna-se docente.  
A disciplina de História em sua complexidade 
enquanto formadora de opinião acaba por 
depender de materiais didáticos, que componham 
uma teia de possibilidades ao auxílio dos 
educadores no processo de ensino aprendizagem. 
É comum certas pesquisas apontarem 
determinados materiais como engessados neste, 
porém, notamos que as produções são diversas e 
que não ficam somente no âmbito dos livros, ou 
seja, as possibilidades são imensas, uma vez que 
o estudo de História proporciona investigações até 
mesmo de materiais não produzidos com o intuito 
didático. (BITTENCOURT, 2008) 
O livro didático talvez seja um dos mais antigos 
materiais utilizados no ensino aprendizagem, sua 
aplicação vem de séculos e sua produção sempre 
passou por processos polêmicos de seleção. 
Estes se tornam ainda mais questionados em se 
tratando do ensino de História, que é uma 
disciplina onde são incutidos valores sociais, 
culturais, políticos e econômicos nos alunos. 
Portanto, as várias etapas desde a montagem do 
material, até sua distribuição merecem análise 
minuciosa para que se conclua algo em uma 
pesquisa. 
Dentre as análises dispostas no presente trabalho 
a questão do como ensinar História, de tal modo 
que esta tome sua real posição na vida dos 
sujeitos, talvez seja uma das mais importantes, 
pois, o que se tem observado na atualidade são as 
permanências da “educação bancária” tão 
discutida e questionada por Paulo Freire. Autor 
este que também organizou pesquisas referentes 
a conscientização histórica como ferramenta para 

o tão buscado sucesso no ensino aprendizagem. 
Freire (1979) trouxe a ideia da conscientização 
como parte do processo de construção da 
consciência histórica, bem como a instituição 
escolar autônoma em se tratando da composição 
de saberes e conhecimentos. 
Segundo Rüsen (2007) somente àquele que traz 
para seu cotidiano a cultura e a consciência 
histórica logrará êxito no desempenho e exercício 
de cidadania, pois, a política, a economia e tantos 
outros processos estão intimamente ligados a 
História, que acaba sempre se mostrando como 
uma das disciplinas mais atuantes no dia a dia dos 
sujeitos. (RÜSEN, 2007) 
É essencial ao docente o entendimento de que os 
alunos já adentram o ambiente escolar carregados 
de conhecimentos que foram produzidos ao longo 
de suas vidas, através de vivências e experiências 
no meio social onde se encontram. Destes 
conhecimentos e representações elaboramos -  
mediante a “troca”, aluno e professor interagindo e 
acima de tudo concebendo essa permuta -  a 
significação dos conteúdos históricos.  (CAINELLI, 
SCHMIDT, 2004) 
É importante que o discente consiga vivenciar em 
seu cotidiano extraescolar, as novidades 
apresentadas durante a construção de 
conhecimento no ambiente de aprendizado. Isso 
denota que estamos então conseguindo alcançar 
objetivos junto a formação da consciência 
histórica.  
Após a apresentação do conceito consciência 
histórica, bem como, a proposta de articular os 
conteúdos curriculares com a vida cotidiana dos 
sujeitos é oportuno refletir sobre a pertinência de 
diferentes conteúdos. Podemos ressaltar ainda a 
extrema necessidade quanto a abordagem aos 
temas transversais, de tal modo que a cultura da 
diversidade seja emblemática no ensino de 
História abarcando a consciência referente aos 
assuntos étnico-raciais, de gênero e outros. 
Ocorre ainda nesse processo de dar voz ao 
esquecido, a valorização da História Local, que 
propõe o estudo do micro para o macro. A 
construção dos saberes e conhecimentos com o 
auxílio da História Local traz ao educando 
inúmeras possibilidades de se encontrar e acima 
de tudo de se sentir atuante nos processos 
históricos, pois, quando ele percebe sua cidade, ou 
a região onde vive fazendo parte dos 
acontecimentos, a História deixa de ser a ciência 
que estuda o passado europeu e passa a ser a 
disciplina escolar que trata da sua localidade, seu 
convívio, sua identidade. A ideia de pertencimento, 
de orgulho de suas origens, traz mais motivação 
no processo de aprendizado, uma vez que o 
discente, nota que seus familiares foram também 
agentes históricos, produtores de história. 
Precisamos propor ressignificação, construção e 
reconstrução de conhecimentos e saberes, além 
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da formação da consciência histórica para que 
possamos observar o quão eficaz fora a troca de 
conhecimentos entre educador e educando. 
A análise de conceitos em História tem como 
objetivo a promoção da ressignificação e um tema 
que exemplifica bem essa questão é a escravidão, 
que nos dias atuais ainda é tratada de forma 
superficial e com pouca ênfase às mais variadas 
formas de resistência, promovidas pelos então 
escravizados. Quando adentramos a concepção 
da escravidão que já existia em solo africano antes 
de ser implantada no Brasil, conseguimos avaliar 
o grau de necessidade da reconstrução de 
conceitos, pois, é necessário debater a ideia de 
que não se pode analisar determinado conceito de 
maneira igualitária, em todos os tempos, em todas 
as sociedades, bem como, em todas as 
conjunturas.  
Ainda permanecendo no debate sobre a 
conceitualização, propomos a revisão do conceito 
de “transposição didática” que ganhou força 
depois de ser apresentado por Yves Chevallard, 
um didata francês da área das matemáticas. Os 
questionamentos, bem como, as afirmações do 
conceito são inúmeros, alguns defendem, outros 
criticam, mas, o que percebemos é a necessidade 
de maiores aprofundamentos sobre a teoria, para 
que a análise possa se tornar pertinente e acima 
de tudo útil para os processos de ensino 
aprendizagem. Bittencourt (2008) mostra que, 
segundo os defensores da transposição, a didática 
seria a ferramenta utilizada para que o 
conhecimento produzido nos meios intelectuais 
chegue ao alcance dos alunos, tornando-se assim 
“vulgarizado”, ou seja, exposto de maneira 
simples, para que os educandos pudessem 
compreende-lo, julgando-os de certo modo 
incapazes para tanto. Desse modo, Bittencourt 
(2008) critica a afirmação de que, produz-se 
conhecimento nas academias, usa-se a didática 
para “vulgarizá-lo” e passá-lo adiante. Rüsen 
(2007) também apresenta questionamentos sobre 
a posição em que é colocada a didática no ensino 
de História, bem como o fator conhecimento 
produzido nas academias e ensinado nas escolas, 
promovendo críticas aos teóricos defensores da 
transposição didática.  
O fator conhecimento produzido nas academias e 
o produzido nas escolas permeia toda a discussão, 
uma vez que, são existentes teorias que defendem 
a ideia de que as produções cientificas, pesquisas 
e demais processos acadêmicos, seriam o 
verdadeiro conhecimento e que ocorre certo 
distanciamento entre o que se aprende durante 
graduações bem como o que se ensina aos 
discentes. Os críticos da teoria questionam 
exatamente a ideia de imposição de uma 
hierarquia que nega a autonomia da instituição 
escolar para produzir conhecimento genuíno.  
André Chervel, pesquisador francês é um dos 

maiores críticos da transposição didática Nossa 
pesquisa propõe que o conhecimento produzido 
nos meios científicos adentre os meios escolares, 
porém, com a necessidade da adequação para 
que possa ocorrer a compreensão por parte dos 
envolvidos no processo de construção de 
conhecimentos e saberes.  
Conforme as análises promovidas, podemos 
avaliar que o mediador e parte fundamental no 
processo de adequação é o educador, pois, com 
ele se encontra a chave do sucesso para 
promoção do ensino aprendizagem. Notamos com 
clareza a ideia de que o profissional da educação 
necessita muito mais que a apreensão do 
conhecimento científico para saber lidar com as 
necessidades diárias de sua profissão. Assim 
como o processo de adequação didática atua nos 
materiais que serão utilizados para a formalização 
do ensino, o educador precisa adequar os 
conhecimentos apreendidos durante sua 
profissionalização, para ministrar de forma eficaz 
sua aula. Tardif (2010), aponta a necessidade de 
promoção de pesquisas que se tornem eficazes na 
área educacional e não apenas as que são 
elaboradas em gabinetes e que pouco auxiliam na 
formação dos profissionais da educação. 
Em diversos trechos de nosso texto, afirmamos 
que uma das ferramentas mais utilizadas por 
professores durante as aulas de História é sem 
dúvida alguma, o manual didático. Este que hoje 
passa pela seleção promovida através do PNLD, 
ainda desperta questionamentos e indagações 
sobre sua adequabilidade no processo de ensino 
aprendizagem. Desde a elaboração, passando 
pela produção do material até sua utilização, 
inúmeros são os processos incluindo a seleção e 
distribuição para que esteja presente nos diversos 
contextos de vivências dos educandos. Portanto, é 
pertinente a análise dos manuais didáticos, pois 
farão parte da formação de ideias e do cotidiano 
escolar do educando durante algum tempo de sua 
formação. Por isso, a necessidade gritante de algo 
que respeite os padrões estabelecidos pela lei, 
mas que, além disso, tenha funcionalidade no 
auxílio do ensino aprendizagem. Utilizar o manual 
como fonte de investigação é uma ideia altamente 
produtiva, uma vez que, o livro é composto de 
diversos documentos que poderão ser analisados 
conforme sua colocação no dito material. O livro se 
tornaria assim um objeto de pesquisa, uma 
espécie de documento histórico de onde os alunos 
retirariam informações sobre pertencimento, 
necessidade de ressignificação, análise de 
discurso, ou seja, adentrando o campo 
historiográfico e facilitando desse modo, mais 
ainda, a noção de consciência histórica.  
A utilização de outros materiais no processo de 
ensino aprendizagem denota acima de tudo, 
envolvimento por parte do educador em 
proporcionar novas experiências de pesquisa aos 
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educandos. O uso de documentos históricos, 
fontes legais, ou seja, essa gama de possíveis 
releituras, facilita a formação do educando, lhe 
proporcionando variedade de opções para aguçar 
seu campo de visão referente a História. Esse 
material deve até mesmo estar contido no próprio 
manual didático, conforme é citado no PNLD.  A 
utilização de fontes históricas - previamente 
analisadas por historiadores - no contexto de 
ensino aprendizagem é de certo modo, um método 
inovador de construção de conhecimento. Com 
isso podemos dar continuidade ao processo de 
aproximação entre academia e escola, pois, ainda 
é possível verificar certo distanciamento entre as 
duas instituições, bem como a hierarquização 
relacionada ao conhecimento produzido por 
ambas. Chervel (1990) nos lembra do “caráter 
eminentemente criativo do sistema escolar.” 
Propor a utilização de novos métodos, novos 
conceitos e novos materiais no ensino de História 
é de certo modo inovador, uma vez que, como já 
mencionado anteriormente a utilização do manual 
didático ainda prevalece como unanime no 
processo. Diversas pesquisas apontam inúmeras 
possibilidades ao alcance de educadores que 
sentem a necessidade de quebra de vínculo com 
relação ao livro didático. Desde a utilização de 
músicas que tenham fundo histórico, até fontes 
literárias e os documentos.  

Considerações Finais 

As pesquisas acadêmicas na área educacional, 
aos poucos vêm ganhando visibilidade e 
mostrando com clareza sua real importância nos 
meios escolares, os resultados obtidos quando 
colocados em prática em sala de aula, auxiliam 
imensamente educadores e educandos no 
processo de troca de conhecimentos e saberes. 
Porém ainda é necessária a aproximação entre 
academias e escolas, pois, como analisou Tardif 
(2010). É necessário unir o conhecimento 
científico a vivência diária nas escolas que assim 
como as academias, também é produtora de 
conhecimento e construtora de saberes 
educacionais. O que precisa incluir 
necessariamente a participação efetiva do 
educando em todo processo, uma vez que, ao 
adentrar o ambiente escolar este já vem munido de 
suas próprias experiências que vão influenciar, 
portanto, no processo de aprendizagem. As 
vivências e experiências extra sala, são 
fundamentais para superarmos as dificuldades 
diante tantos obstáculos colocados por diversos 
agentes. Os professores de História em específico 
têm uma tarefa ainda mais árdua, em se tratando 
da formação de cidadãos participativos em todos 
os processos sociais. É importante o envolvimento 
de todos na construção dos saberes, porquanto, a 
necessidade da utilização de todas as ferramentas 

disponíveis para que o processo de ensino alcance 
sua melhor forma. 
Pensar na escola como construtora de 
conhecimentos ainda é tarefa inovadora uma vez 
que, percebemos um fosso entre as academias e 
escolas. Não conseguimos superar de uma vez a 
ideia de que somente as universidades são 
produtoras de saberes há necessidade de 
aproximação entre as duas instituições. Quando 
usamos as ferramentas diretamente produzidas no 
meio científico – documentos no caso dessa 
pesquisa – realizamos essa tarefa de 
aproximação, deixando claro que ambas as 
organizações podem e devem trabalhar em 
conjunto, para que ocorram as melhorias no ensino 
de História.  
Mediante as análises propostas, acreditamos que 
se torna altamente possível e acima de tudo, 
acessível a utilização de materiais produzidos no 
meio acadêmico para estudo em sala de aula. É 
cabível salientar a necessidade da adequação 
didática para tanto, porém, o recurso é plausível de 
funcionalidade comprovada por intermédio das 
pesquisas formuladas para o presente trabalho.  
A construção de um material didático – manual – 
que respeite as normas e Leis do PNLD, além das 
regras para conteúdos e temas dos PCNs e da 
LDB, faz parte de um processo de quebra de 
paradigmas, bem como, ressignificação de 
conceitos, ou seja, é possível a produção de 
materiais inovadores que atendam a todas as 
expectativas de órgãos regulamentadores, além 
de auxiliar nos processos de ensino. Os maiores 
beneficiários dessas pesquisas e produções são 
educadores e educandos, pois, são os que mais se 
utilizam dessa ferramenta no dia a dia da sala de 
aula.  
As discussões sobre o uso e a adequação dos 
livros didáticos de História, nos últimos tempos, 
vêm permeando o imaginário dos pesquisadores, 
que estudam em profundidade o tema, com o 
intuito do aprimoramento na produção do material. 
Devemos fomentar o despertar da consciência 
histórica interligada ao manual, uma vez que, é 
conhecida a frequência da sua utilização entre os 
professores além dos questionamentos sobre sua 
funcionalidade em diversas pesquisas realizadas 
nesse âmbito.  
Através das análises promovidas, podemos 
classificar como real a possibilidade de produção 
de um material didático mais adequado frente as 
leis vigentes, além, de favorecer a formação da 
consciência histórica. 
Portanto, nossa pesquisa traz ao leitor, propostas 
cabíveis de mudanças no processo de ensino 
aprendizagem, bem como ideias que podem ser 
facilmente colocadas em prática, desde que, 
assumamos a postura de professores 
comprometidos com uma educação de qualidade 
a todos os sujeitos em idade escolar, para que se 
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tornem cidadãos participativos e acima de tudo, 
produtores de uma nova História em nossa 
sociedade.  
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