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RESUMO

O presente trabalho consiste na análise da relação entre a teoria e prática vivenciada no âmbito do
Projeto da Residência Pedagógica, desenvolvido no curso de Licenciatura em História, da
Universidade do Estado da Bahia, no Campus de Teixeira de Freitas, com início em agosto de 2018.
Dentre os objetivos do projeto, destaca-se: “fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre as
instituições de ensino superior e a escola, estimulando o protagonismo das redes de ensino na
formação de professores”. O aporte teórico está embasado nos estudos de Bittencourt (2004), Lima
(2012), Hobsbawm (2000), Nóvoa (2013), Pimenta (2011), Tardif (2002), dentre outros. Os
resultados apontam que as ações do Projeto influenciam positivamente na formação acadêmica do
licenciando enquanto futuro docente, considerando que possibilita a imersão do graduando nas
práticas educativas por meio da experiência da docência.

PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica, História, Prática educativa.

RESUMEN

The documento es un análisis de la relación entre la teoría y la práctica experimentada dentro del
Proyecto de Residencia Pedagógica, desarrollado en el curso de Licenciatura en Historia de la
Universidad Estatal de Bahía, en el Campus Teixeira de Freitas, en agosto de 2018. Entre los
objetivos del proyecto, destacamos: "fortalecer, ampliar y consolidar la relación entre las
instituciones de educación superior y la escuela, estimulando el papel de liderazgo de las redes
educativas en la formación del profesorado". El marco teórico se basa en los estudios de Bittencourt
(2004), Lima (2012), Hobsbawm (2000), Nóvoa (2013), Pimenta (2011), Tardif (2002), entre otros.
Los resultados indican que las acciones del Proyecto influyen positivamente en la educación
académica de pregrado como futuro docente, considerando que permite la inmersión del alumno en
prácticas educativas a través de la experiencia de la enseñanza.

PALABRAS CLAVE: Residencia pedagógica, Historia, Práctica educativa.

ABSTRACT

This paper is an analysis of the relationship between theory and practice experienced within the
Pedagogical Residence Project, developed in the Degree in History course at the State University of
Bahia, at the Teixeira de Freitas Campus, began in August. 2018 a 2019. Among the objectives of
the project, we highlight: “strengthen, expand and consolidate the relationship between higher
education institutions and the school, stimulating the leading role of education networks in teacher
education”. The theoretical framework is based on the studies of Bittencourt (2004), Lima (2012),
Hobsbawm (2000), Nóvoa (2013), Pimenta (2011), Tardif (2002), among others. The results indicate
that the actions of the Project positively influence the undergraduate academic education as a future
teacher, considering that it allows the immersion of the student in educational practices through the
experience of teaching.

KEYWORDS: Pedagogical Residence, History, Educational practice.
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INTRODUÇÃO

É urgente e necessário se repensar a prática pedagógica na formação do docente, nesse sentido a
residência pedagógica na área de História contribui para debater acerca da função social da escola,
repensar a formação de professores, bem como enfrentamento de paradigmas que supostamente
deveriam estar rompidos nesse século XXI, tais como: a exclusão, violência, preconceito,
discriminação, dentre outros.

Nesse cenário, surge a necessidade de ressignificar a educação nas instituições escolares, e por
consequência, investir na formação dos partícipes do processo educacional, com ênfase na formação
de professores, tendo em vista as mudanças que ocorreram no cenário educacional na
contemporaneidade, na busca de aprofundar os conhecimentos desse universo educacional que
requer estudos constantes, dada a sua dimensão.

O Projeto de Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes compõem a Política
Nacional, tem como premissas básicas o entendimento de que a formação de professores nos cursos
de licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam
realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica.

O núcleo de residência pedagógica de História, atua no extremo sul da Bahia, intitulado: As
interfaces do ensino de História: memória, fontes, linguagens, cotidiano, cidadania e a
articulação entre teoria e prática, desenvolvido em duas escolas da rede estadual de ensino, no
Ensino Médio.

Diante dessa realidade, os estudantes da graduação quando estão inseridos no contexto da imersão na
sala de aula na educação básica, percebem na sua atuação na docência que alguns estudantes
possuem dificuldades de aprendizagem, alguns já vivenciaram a repetência, desânimo, defasagem
série-idade, entre outros, ocasionando um quadro de reprovações e evasão escolar e alguns
educandos ainda enfrentam dificuldades na família e na escola de um apoio ou orientação
pedagógica para avançar no processo de aprendizagem.

Mediante essa realidade, percebemos que há uma necessidade de compreender o processo de
ensino-aprendizagem e buscar formas de intervenção pedagógica na perspectiva de promover
mudanças na prática educativa no ensino de História, na perspectiva de contribuir para ressignificar
as metodologias no cotidiano da sala de aula. Por isso, a formação dos professores deve ir além do
cumprimento de um dispositivo legal, sendo necessário que haja uma interação entre professores,
residentes, preceptores e os estudantes do Ensino Médio.

Nas últimas décadas têm surgido novas propostas e práticas de educação relacionadas a formação do
Ensino Médio, as quais necessitam serem estudas e analisadas no que tange a sua aplicabilidade em
sala de aula, diante das mudanças de paradigmas que surgem no contexto escolar e social. Ao
analisar o processo histórico em torno formação de professores, percebe-se que houveram mudanças
na formação inicial e continuidade, mas que ainda há muito a fazer no que tange a fomentar uma
prática pedagógica que envolva todas as dimensões que os estudantes precisam, dada as mudanças
que ocorrem na contemporaneidade.

Por isso é condição sine qua non investir no processo de formação inicial e continuada para romper
com as barreiras existentes nessa trajetória, principalmente em metodologias que possam valorizar os
saberes dos estudantes e oportunizar novas aprendizagens. Faz-se necessário, portanto, investir na
formação de professores que atuam na educação básica, o que veremos a seguir no próximo tópico.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: avanços e dilemas do cotidiano da sala de aula
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A proposta das Diretrizes para a formação de professores da educação básica ressalta o papel do
professor frente à atual compreensão da educação, cujo foco é a formação para o exercício pleno da
cidadania. Enfatiza-se entre os deveres da docência “assumir e saber lidar coma a diversidade
existente entre os alunos” (BRASIL, 2000, p. 5).

Ratificamos, portanto, que a formação de professores ganha cada vez mais importância. Vale pontuar
as práticas formativas e os aspectos humanos do trabalho docente. É com esse olhar que percebemos
a necessidade de considerar não só os aspectos técnicos, políticos e profissionais, mas também a
complexidade da natureza humana. Nessa perspectiva, ressaltamos a importância do respeito às
diferenças no que concerne a esse olhar em torno da formação de professores, pois isso requer uma
prática pedagógica fundamentada nas relações teórico-práticas com vistas a promover uma formação
do professor de História com vistas a fortalecer a dimensão social, cultural e contextualizada voltada
para a cidadania e direitos humanos.

Neste horizonte, é imprescindível investir na formação inicial de professores, na perspectiva que
possa assumir uma atitude de compromisso com a democratização dos saberes entre a universidade e
a educação básica, o que requer diálogo com abertura para a diversidade presente também no
cotidiano da sala de aula. Compreendemos que tal abertura só será possível quando a formação do
professor permitir que as ações educativas, dentro e fora do espaço escolar promovam uma postura
crítica e reflexiva.

Convém acrescentar que a educação deve possibilitar aos sujeitos o exercício de suas atividades de
maneira que interligue sensibilidade e conhecimentos nos processos de ensino-aprendizagem nos
estudos históricos, culturais, sociais, dentre outros, pois o estudante/residente ao ingressar num curso
de formação inicial necessita de interação com as disciplinas, nas discussões e leituras, no processo
de formação para que os saberes possam ser ativados, recriando a realidade do ser professor por meio
da relação com os estudos teóricos e a prática pedagógica.

Nessa perspectiva, corroboramos com Freire (1987, p.10) quando adverte que:

A verdadeira reflexão crítica origina-se e dialetiza-se na interioridade da
“práxis” constitutiva do mundo humano – é também “práxis”.
Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o,
“descodificando-o” criticamente, no mesmo movimento da consciência o
homem se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua
experiência. Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a
consciência ingênua acaba por despertar criticamente, para identificar-se
como personagem que se ignorava e é chamada a assumir seu papel. A
consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas e em razão
direta; uma é a luz interior ida outra, uma comprometida com a outra.
Evidencia-se a intrínseca correlação entre conquistar-se, fazer-se mais si
mesmo, e conquistar o mundo, fazê-lo mais humano.

Percebemos a necessidade de refletir acerca do diálogo e da tomada de consciência no que tange a
atuação do residente/estagiário da Residência Pedagógica. É fundamental que haja uma interlocução
entre a teoria e prática no contexto escolar. Os professores e estudantes da graduação, juntamente
com toda equipe escolar, necessitam estudar os princípios teóricos e metodológicos da sua área de
formação e buscar, em seu planejamento, metodologias adequadas que atendam aos reais interesses e
necessidades dos estudantes da educação básica, promovendo uma interligação dos diferentes
saberes que possam ser aceitos e respeitados no cotidiano da sala de aula.

Diante dessa realidade, o Núcleo de residência pedagógica de História, propõe além da imersão da
sala de aula, a elaboração e execução de oficinas, workshop, atividades práticas de confecção de
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material didático-pedagógico, participação na semana pedagógica, palestras, elaboração de
minicursos, atividades de cine-debate com temas da atualidade, dentre outras atividades relevantes
para o fortalecimento dos conhecimentos e para integração dos participantes da Residência
Pedagógica. (Estudantes da educação básica, preceptores, coordenação pedagógica e
residentes/estagiários).

Ao pensarmos a formação de professores convém lembrar o contexto e conhecer e fazer a imersão no
cotidiano da sala de aula e perceber as dimensões do lócus no qual se constroem os saberes e
conhecimentos do fazer pedagógico, bem como as condições históricas e sociais nas quais se exerce
a profissão docente. Ao refletir acerca dessa formação, a partir da observação de suas práticas
pedagógicas na educação básica, é importante lembrar Pimenta (1999), quando este identifica o
aparecimento da questão dos saberes como um dos aspectos relevantes nos estudos sobre a atuação
do professor. Partimos da premissa de que essa atuação é construída desde a reafirmação das
práticas, bem como da necessidade de promover encontros de formação, sobre o significado de ser
professor e de confrontarmos essas práticas sempre à luz da teoria, pois é na experiência do trabalho
docente que se desenvolve a ressignificação dos saberes assimilados ao longo da formação.

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade da formação inicial dos professores, frente aos desafios
da contemporaneidade no intuito de ratificar a indissociabilidade da relação teoria e prática no fazer
profissional, pois, apesar das políticas públicas existentes no Brasil, percebemos ainda um fosso no
que se refere à formação dos professores que atuam na educação básica, por isso é importante
reforçar a necessidade da formação continuada.

Nos caminhos trilhados na escrita desse artigo, podemos ainda registrar a necessidade de investir na
ressignificação dos conhecimentos .O educador necessita participar de processos de formação, na
perspectiva de contextualizar os saberes da docência, com o intuito de ampliar os seus horizontes,
seus conhecimentos, acompanhar descobertas da ciência, as publicações da sua área de atuação do
seu trabalho, no que diz respeito à sua práxis na área de História e também ter uma visão
interdisciplinar e contextualizada, na perspectiva de romper com os estereótipos existentes e
possibilitar ações efetivas que possam transcender do discurso à prática no cotidiano da sala de aula.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE LICENCIATURA: Caminhos em
construção no curso de História

Historicamente o sistema de ensino brasileiro, seja da Rede Básica ou da Graduação, apresenta
vários desafios a serem superados. Um dos desafios que apontamos é promover o
redimensionamento dos cursos de graduação e discutir a fragmentação dos saberes que ainda existe
nos currículos. Por esse motivo é importante abrir esse debate acerca da organização curricular dos
cursos, na perspectiva que ocorra mudanças, com vistas a promover um currículo que apresente na
teoria e na prática uma proposta interdisciplinar e contextualizada, minimizando a fragmentação dos
conhecimentos.

A fragmentação na compreensão dos fatos históricos, classicamente distribuídos pela divisão
eurocêntrica entre História Antiga, Média, Moderna e Contemporânea fragiliza a ideia de que a
História é uma disciplina processual e temporal, isto é, a construção entre passado, presente e futuro
não se opera de maneira estanque ou partida. Por isso é importante refletir acerca do conceito e da
aplicabilidade da “interdisciplinaridade” no curso de graduação e no estágio supervisionado, pois
ainda é necessário avançar na proposta nas discussões acadêmicas e textuais rumo a uma visão mais
ampla de currículo, para minimizar e evitar a lacuna que há no sistema de ensino sem conseguir
atrelar as partes – disciplinas – a um todo, o conhecimento (FAZENDA, 1996).

Os docentes de Estágio supervisionado no curso de História observam cotidianamente a
compreensão de parte de seus graduandos de que se trata de componente curricular prático, já que, a
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primeira diz respeito ao ingresso dos acadêmicos no espaço formal e não formal de ensino, no
entanto é necessário ampliar as discussões e promover debates acerca dessa realidade, para evitar a
dicotomia entre os componentes curriculares teóricos e práticos, portanto, faz-se necessário investir
na reforma curricular dos cursos de licenciatura e promover estudos acerca da nova Base Nacional
comum curricular-BNCC, aliado as diretrizes para formação de professores e ao Plano Nacional de
Educação, promovendo debates para fortalecer os conhecimentos e ampliar as possibilidades e
desenvolvimento de saberes para a docência.

Ante ao exposto, torna-se profícuo relembrar Paulo Freire (1996), na medida em que afirmava não
haver ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino; docente sem discente, bem como, discência sem
docência. Logo, não há um professor que domine todas as técnicas e conteúdos ou um estudante que
nada tenha a socializar, desse modo, torna-se evidente que haja uma concatenação das dimensões
teóricas e práticas na imersão na docência na educação básica em qualquer nível de ensino.

Um dos primeiros desafios que os professores de Estágio supervisionado enfrentam é de apresentar
ao acadêmico/estagiário do curso de História, a experiência e o contato direto com o espaço
educacional e seus agentes – educadores, educandos, coordenação, direção e funcionários
administrativos em geral, conhecer o universo escolar, fazer o diagnóstico, fazer a seleção dos
conteúdos, elaborar o projeto de intervenção e os planos de aula e acima de tudo, promover a
reflexão, propiciada pela teoria relacionada ao campo educacional e historiográfico. Conforme
Gebran e Barreiro:

O processo de reflexão não é unilateral, ele demanda proposições reflexivas
do curso formador, dos docentes e dos alunos. Dessa forma, a identidade que
o curso pretende legitimar deverá ser explicitada nos paradigmas formativos
e vivenciada na prática formativa. Isso exige um exercício constante de
reflexão a respeito da problemática relação entre teoria e prática e na busca
de alternativas para equacioná-la. (GEBRAN, BARREIRO, 2006, p. 20).

O estágio supervisionado no curso de História, deve relacionar pesquisa e ensino, pois é necessário
essa interlocução no processo de construção de ensino-aprendizagem do fazer/ser docente,
compreendendo-o também como um intelectual que reflete a educação e a própria atuação docente
na sociedade contemporânea para além dos muros de uma sala de aula, pois, conforme Pedro Demo
(1996), a pesquisa gera a curiosidade que move o docente a problematizar a sociedade, seja aquele
que está a sua volta ou distante de sua realidade e discutir o papel da teoria e da prática no contexto
escolar. Segundo Pimenta e Lima:

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para a
análise e investigação que permitam questionar as práticas
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, coloca-las
em questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre
provisórias da realidade. (PIMENTA, LIMA, 2004, p. 43).

Muitas vezes, os estereótipos e as reproduções legitimadas acerca do estágio supervisionado na
residência pedagógica passam pelas representações do próprio docente, seja o que é supervisor na
escola, seja o regente da disciplina que, consciente ou inconscientemente, acaba por valorizar mais a
teoria sobre a prática ou vice-versa. Isto é, analisar a disciplina de Estágio e situá-la em meio a esse
debate, significa ter que passar por uma auto avaliação.

Nessa perspectiva, não existe uma teoria que dê conta de explicar o fenômeno educacional como um
todo em sua pluralidade, bem como, não há prática que possa ser utilizada como molde pré-acabado,
nessa relação teoria/pratica há um caminho de idas e vindas, de hipóteses e tentativas que buscam
construir as aulas de História como produção de conhecimento e de politização crítica para crianças,
jovens e adultos e para os próprios professores que, diariamente, interagem com seus educandos

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/trajetorias_da_residencia_pedagogica_de_historia_saberes_e_fazer.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O sistema político, econômico e social da contemporaneidade não pode ser desprezado ao refletirmos
sobre o Estágio no Ensino de História como componente teórico-prático, afinal, se por um lado a
teoria investiga e aponta para possibilidades, a prática docente visa experiênciá-las, tornando-se
ponto de partida para novas discussões teóricas, debatidas em artigos científicos, trabalhos de
conclusão de curso, eventos, entre outras tantas possibilidades de divulgação e socialização.

No decorrer das atividades desenvolvidas na imersão da sala de aula, paulatinamente, os
estudantes/estagiários percebem a complexidade que envolve o campo do Estágio, compreendendo a
necessidade de concatenar teoria e prática na sala de aula e torna-se um meio de relacionar-se com a
comunidade que circunda a universidade e torna-se geradora de reflexões que deveriam estar
marcadas em novas incursões historiográficas e educacionais, socializando as experiências e
enriquecendo o campo do Ensino de História. Corroborando para essa discussão ressalta Gebran e
Barreiro:

Nessa perspectiva, o estágio coloca-se como teórico-prático e não como
teórico ou prático, devendo possibilitar, aos estagiários, melhor compreensão
das práticas institucionais e das ações praticadas pelos profissionais, como
maneira de preparar os futuros professores. Como já indicamos, a prática
docente é constituída por um conjunto de saberes que vão além dos
conhecimentos específicos, tanto no que se refere às práticas dos professores,
quanto às metas dos cursos que os formam. Assim, a teoria coloca-se como
elementos importantes na formação docente ao propiciar variados pontos de
vista para uma ação contextualizada, mecanismos de análises para que os
professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais e a si próprios, como profissionais. (GEBRAN, BARREIRO,
2006, p. 28).

Para a formação do estagiário/residente e futuro educador é necessário que ocorra uma atividade
processual permanente que envolve o escutar, o refletir e o agir no espaço formal ensino e no social,
ainda mais quando pensamos sobre os objetivos do Ensino de História que, em maior ou menor
medida, estão atrelados à politização, criticidade, à construção de sujeitos ativos, dentre outras
possibilidades, todas elas complexas e que requerem desse profissional dedicação teórica e práxis e
corrobora para a atuação desses futuros docentes nas instituições escolares, principalmente,
aguçando-lhes o senso crítico, despertando a sensibilidade de entender o ofício docente, pois a
docência requer de humanidade para lidar com as relações sociais que acontecem nesse campo e que
extrapolam as questões burocráticas e curriculares.

Ter que trabalhar diretamente com públicos distintos torna-se um processo de “humanização
profissional”, ademais, compreendemos o ensino de História como um campo social que dialoga
diretamente com a realidade econômica, política e cultural, visando a transformação social e crítica
da população como um todo e não apenas de crianças e adolescentes (BITTENCOURT, 2004).
Naturalmente que o historiador ou o professor de História não tem a pretensão de que seu fazer/ser
dê conta dessa totalidade, porém, quanto mais diversificada e abrangente for sua atuação maiores
serão as possibilidades de lidar com um público heterogêneo e de socialização da História.

O estágio potencializa essa relação professor/sociedade, modificando o aporte metodológico,
didático e epistemológico daquele acadêmico e sendo incentivado a diversificar as estratégias
docente e dos objetivos do conjunto de aulas a serem ministradas e a seleção dos conteúdos a serem
trabalhados, por isso que o ato de inovar ou de repensar estratégias didático-metodológicas
concretiza com maior intensidade, o que Contreras (2002) denomina de “autonomia docente”,
ampliando o leque de possibilidades na imersão na sala de aula.

De acordo com Magalhães (2003), a noção de cidadania deve ser um dos pilares de atuação da
Educação, sendo o estudante/estagiário de História, com futuro profissional dessa área de
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conhecimento, um de seus agentes, nesse sentido, uma das características positivas do espaço escolar
para promover a interlocução entre a universidade e a educação básica e significa um dos pilares do
projeto da residência pedagógica em História.

O estágio supervisionado e a imersão na sala de aula, tem com um dos desafios a serem enfrentados
a compreensão da Educação como agente que extrapola sua atuação para além da fronteira do espaço
escolarizado. Ter a oportunidade de participar do projeto de residência pedagógica, desenvolve a
reflexão da própria atuação do acadêmico como sujeito ativo da sociedade que, se por um lado, não
tem a prerrogativa de resolver todos os dilemas educacionais encarnados no século XXI, pode, por
outro lado, dar sua parcela de contribuição à comunidade por meio de sua atividade teórico-prática.

Em suma, cabe ainda argumentar, que essa teoria/prática ganha nova dimensão, quando ocorre a
imersão na sala de aula, na ambientação, nos outros espaços de convivência na escola, o público
heterogêneo que pode ser atingido por esse componente curricular impõe ao acadêmico a
necessidade de leituras teóricas para realizar a sua inserção em espaços sociais e que suas
peculiaridades variam de grupos para grupos, não basta, portanto, trabalhar aspectos
metodológico-didáticos, torna-se necessário conhecer a história da comunidade, suas especificidades
e uma maneira sui generis de mediar o processo de construção do conhecimento ali tecido.

No momento em que acadêmico se atenta para a questão apontada acima, tende a refletir que a teoria
não é uma camisa de força ou um molde que pode ser encaixado em modelos prontos, isto é, a teoria
subsidia a prática docente, todavia, não lhe dá uma resposta ou um caminho pronto e acabado. Ao
passo que, a prática pode gerar novas reflexões sobre a teoria, as quais proporcionam debates
historiográficos e apontam para possibilidades de atuação de outros acadêmicos e docentes em
atividades do presente e do futuro. Vale ressaltar que, apontar para “possibilidades de atuação” não
significa um conjunto pronto, mas dimensões possíveis de serem construídas.

OS DESAFIOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O Ensino de História em debate

Nesse cenário, destacamos que no curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), Campus X, sediada em Teixeira de Freitas, região do Extremo Sul da Bahia,
apresenta em sua matriz curricular quatro componentes de Estágio – I, II, III, IV; o primeiro é o de
observação, momento no qual o acadêmico vai ao ambiente formal para conhecer e investigar a
cultura escolar e seus agentes; o segundo situa a atuação acadêmica em espaço não formal; o terceiro
é o de regência em turmas do Ensino Fundamental; e o quarto, de regência em turmas do Ensino
Médio.

A experiência com estágio no ensino médio, além de prever a imersão na sala de aula, a preparo das
aulas conforme os conteúdos previstos no planejamento escolar pelo preceptor da escola, prevê a
realização de oficinas, minicursos e workshop social para aplicar um minicurso que tenha como
temática questões históricas, com temas diversos.

Desse modo, trabalhar com temáticas, tais como: Ditadura Militar, Globalização/Capitalismo,
Manifestações Populares no Brasil, Violência contra a mulher, diversidade e gênero, cultura
afro-brasileira, entre outras temáticas que já foram escolhidas, significa atrelá-las às questões sociais:
desigualdade, violência urbana, cidadania, enfim, a um apanhado de “princípios críticos e sociais”
que cabe à História e aos seus professores atuarem no sentido de provocar reflexão e transformação
social, pois

Ao falarmos de processo de aprendizagem, queremos nos referir a um
processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade,
abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do conhecimento, a do
afetivo-emocional, a de habilidades e a de atitudes ou valores. (MASETTO,
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2003)

Assim, é relevante discutir, debater e aprofundar essas habilidades no contexto da formação docente,
principalmente nas aulas de estágio e no Núcleo de Residência Pedagógica, tendo em vista a
urgência em possibilitar novos conhecimentos na área de História e na capacitação dos profissionais
da educação, aos que já atuam e aos que estão em processo de formação.

Na prática pedagógica de História, além dos conhecimentos teórico-práticos, é necessário respeitar
os limites de cada criança, adolescente, jovem ou adulto, o que requer uma didática que respeite as
diferenças, pois muitas vezes o sistema educacional almeja moldar os estudantes, como se todos
fossem iguais, e essa não é a nossa realidade, pois “a educação é um processo de humanização, que
ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes do
processo civilizatório e responsáveis por levá-los adiante” (PIMENTA, 2008, p. 45).

Nessa perspectiva, destacamos que “os saberes profissionais são plurais, compostos e heterogêneos,
bastante diversificados, provenientes de fontes variadas, provavelmente de natureza diferente”
(TARDIF, 2002, p. 213), pois é imprescindível enfatizar que os conteúdos estudados, bem como as
estratégias de ensino para serem utilizadas na educação inclusiva deve ser adaptado para cada
realidade, pois é necessário um aprofundamento teórico e metodológico para além da sala de aula,
através da busca constante de novos saberes e investimento na formação continuada e em serviço, no
intuito de acompanhar as mudanças de paradigmas da nossa sociedade.

A universidade necessita cada vez mais se articular com a educação básica, na qual o sujeito possa
expressar-se de maneira mais dialógica contribui sensivelmente na formação do pesquisador,
tomando como princípio o educar, na e pela pesquisa (DEMO, 2006), diante dessa necessidade, no
decorrer dessa imersão na sala de aula, o acadêmico/estagiário durante o Estágio passa por quatro
fases que não são estanques e que são trabalhadas em paralelo: leituras e discussões teóricas sobre
ensino de História e o planejamento pedagógico, elaboração (e orientação) de projeto de intervenção
e dos planos de aula, aplicação do minicurso e/ou oficina e socialização da experiência vivenciada
em sala de aula

As etapas do estágio não ser estanque, pois, as leituras teóricas acompanham a caminhada dos
estudantes do início ao fim da disciplina, exatamente para tentar fortalecer a compreensão de que o
estágio é um componente teórico-prático, utilizando diferentes fontes de informação, fortalecendo a
pesquisa nas práxis pedagógica, pois como ressalta Arroyo (2000, p. 67) “ [...] aprendemos que
educar é revelar saberes, significados, mas antes de mais nada revelar-nos como docentes educadores
em nossa condição humana. É nosso ofício. É nossa humana docência”. Nesse sentido, destacamos
que o ensino com pesquisa é aquele em que a aprendizagem somente se realiza caso o educando seja
um sujeito investigador com a ajuda do professor e propicia a articulação entre teoria e prática nas
ações formativas docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Universidade tem uma função fundamental no sentido de contribuir para a formação de um
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profissional que, para atuar no mercado de trabalho tenha visão ampla da realidade e possa
concatenar teoria e prática, organizando debates, seminários, mesa-redonda, grupos de estudo para
debater a temática da inclusão social e buscando propostas efetivas de articulação entre a
Universidade, escolas municipais e estaduais e a comunidade. Os conhecimentos teóricos
preconizados no mundo acadêmico no decorrer de um curso de licenciatura necessitam ser ampliado
através da formação continuada e com novas experiências de atuação profissional, incluindo a
pesquisa nas propostas pedagógicas, dando oportunidade ao educando de se expressar e se aproximar
o universo da pesquisa.

A experiência no Núcleo de Residência pedagógica, configura-se em um dos desafios para os
estudantes e também para os docentes, pois exige uma série de elementos para uma compreensão
mais clara da realidade, tendo em vista a nossa responsabilidade de educar na e para a pesquisa, e
como nós educadores também aprendemos com esse exercício, pois a prática pedagógica requer
abertura para novas formar de ensinar e aprender, requer dialogicidade e troca de saberes e
experiências.

Os estudos teóricos que embasam a prática pedagógica são fundamentais para compreender com
mais clareza e profundidade como devem ser enfrentados os dilemas da docência, por se tratar
especialmente de um curso de formação de professores, os quais lidam cotidianamente com os
saberes da docência que necessita ser ressignificada e por esse motivo devemos estar atentos a todos
os aspectos que envolvem o fazer pedagógico, perpassando o social, o histórico, o cognitivo e o
cultural.

É importante enfatizar a necessidade da reformulação dos cursos de graduação, na perspectiva de
adequar-se às diretrizes nacionais, ao plano nacional de educação e a LDB nº 9394/96. A análise Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vigente, traz seu bojo a ênfase na Universalização do
ensino, igualdade de acesso e permanência na escola, com gestão democrática.

É importante ressaltar a relevância da articulação da escola com a sociedade, para engajar-se em um
entrosamento social em torno dos processos de aprendizagem que temos de desenvolver para formar
cidadãos autônomos e aptos para as exigências que a contemporaneidade nos traz, evitando a
exclusão, a evasão e a repetência.

Não basta universalizar o ensino, não basta igualdade de acesso. É necessário também que o
educando tenha condições propícias para permanecer na escola, com qualidade, autonomia,
responsabilidade e acima de tudo que o mesmo se sinta partícipe de todo o processo educativo e
inserido em todas as atividades propostas pela instituição escolar em todos os aspectos, vislumbrando
diferentes possibilidades de desenvolvimento.

Diante do exposto, percebemos a importância de uma prática pedagógica fundamentada na formação
para a cidadania, para a ética e para a diversidade, inclusive no que ser refere aos currículos da
Educação básica, incluindo modificações no Projeto Político Pedagógico, pois é condição sine qua
non, que haja mudanças nas estratégias de ensino, nos recursos didáticos e tecnológicos e o no
processo avaliativo com vistas a alcançar uma educação centrada na ação-reflexão-ação e possibilite
ressignificar a prática pedagógica, mesmo tendo a certeza de que somos seres inacabados.

O Projeto de Residência pedagógica proporciona ao estudante da graduação, denominado como
residente, um maior aprofundamento em seu campo social e acadêmico, e também fornece um
ambiente propicio para que seja desenvolvido práticas pedagógicas de maneira ativa e dinâmica, nas
atividades relacionadas a imersão na escola, em especial na regência em sala de aula, fundamentada
na formação teórica proporcionada pelo projeto, sendo assim, torna-se evidente que a teoria caminha
lado a lado com prática.

Conclui-se que a implantação do Núcleo do Projeto da Residência Pedagógica no curso de História,
contribui para a formação de futuros professores, para fortalecer o diálogo e a cooperação entre a
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universidade e a educação básica, na perspectiva de seguir a trajetória de formação para desvendar a
complexa e ao mesmo tempo desafiadora arte de ensinar, arte de inovar, arte de recriar;
compreendendo a dimensão da equidade e da alteridade na prática pedagógica.
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