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RESUMO 

 
 

Este trabalho aborda a História da Educação no curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina, com o objetivo de compreender como os 
egressos do curso de Pedagogia da UEL participantes do currículo de 2005 
perceberam as contribuições da disciplina para seu processo de formação e atuação 
profissional. Depoimentos de ex-alunos, de acordo com a História Oral, expressaram 
as lembranças que os mesmos possuíam acerca daquele momento de ensino 
referente as aulas de História da Educação, além de indicar como percebem hoje a 
contribuição daqueles conhecimentos para sua atuação profissional. A entrevista foi 
o procedimento utilizado para a coleta de dados da pesquisa. Os resultados 
alcançados permitem uma melhor compreensão do papel da História da Educação 
no curso de Pedagogia da UEL, de modo a saber como a disciplina tem atuado 
sobre a formação dos alunos e quais suas contribuições para a vida profissional. Em 
síntese, as entrevistas indicaram que contribuição da disciplina no momento de 
atuação profissional pode ser descrita como possibilidade de compreensão das 
mudanças, permanências e rupturas no campo educacional; colaboração no 
processo de reflexão a respeito da realidade encontrada no contexto escolar; auxílio 
na tomada de decisões a partir da compreensão ampliada dos problemas atuais. 
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ABSTRACT 

 
 

This paper addresses the history of education in pedagogy courses at the State 
University of Londrina , with the aim of understanding how the graduates of the 
pedagogy course in the curriculum UEL 2005 participants perceived the contributions 
of the discipline to the process of training and professional practice . Testimonials 
from former students , according to oral history , expressed the memories that they 
had about that time teaching related classes in History of Education , and indicate 
how they perceive today the contribution of those skills to their professional practice . 
The interview was the procedure used to collect research data. The achieved results 
allow a better understanding of the role of the History of Education in Pedagogy 
course at UEL in order to know how the discipline has served on the education of 
students and what their contributions to professional life . In summary , the interviews 
indicated that contribution of the discipline at the time of professional performance 
can be described as possibility of understanding the changes , continuities and 
ruptures in the educational field ; collaboration in the process of reflection about 
reality found in the school context ; aid in decision making from the expanded 
understanding of the current problems . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: History of Education, Contributions of discipline, Training of the 

pedagogue, Professional experience. 
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INTRODUÇÃO  

 
A motivação para este trabalho surgiu a partir da participação, como 

bolsista, do projeto de Pesquisa em Ensino que tinha como tema a História da 

Educação no curso de Pedagogia da UEL. Naquele momento, a preocupação em 

entender as contribuições que a disciplina de História da Educação oferece para a 

formação e atuação profissional do pedagogo possibilitou a compreensão da 

condição atual da disciplina no curso, além de levantar outras perguntas e 

questionamentos. A partir destas inquietações, surge o foco desta pesquisa em que  

procuramos perceber como os egressos do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina - UEL, que frequentaram o curso na vigência do currículo de 

2005, compreendem a contribuição da História da Educação em seu processo de 

formação e na atuação profissional. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi recuperar lembranças acerca 

da disciplina História da Educação e identificar como atualmente os conhecimentos 

trabalhados naquela disciplina se incorporam (ou não) ao trabalho e/ou saberes 

profissionais dos alunos do curso de Pedagogia da UEL no período de 2005 a 2009. 

A pergunta orientadora do trabalho é: Qual a contribuição dos 

conteúdos da disciplina de História da Educação na atuação profissional dos 

egressos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (2005)? 

Para responder esta questão apoiamos as discussões estabelecidas 

no referencial teórico que embasa a História Oral, tendo a entrevista como 

instrumento de coleta de dados, na História da Educação enquanto disciplina 

formadora, no conceito de memória e nas colaborações dos egressos do curso de 

Pedagogia (2005-2009). 

Ao contextualizarmos as discussões da pesquisa no currículo de 

2005 do curso de Pedagogia e, mais especificamente, voltando o olhar para as 

contribuições da disciplina História da Educação, torna-se pertinente evidenciar que 

a Pedagogia tem como objeto central a educação, seus estudos estão voltados ao 

processo de formação humana em diferentes instâncias que promovem a educação 

do indivíduo enquanto ser social. 

Nesta perspectiva, considerando que a História da Educação é uma 

disciplina desenvolvida também no curso de Pedagogia, é preciso destacar que 

agrega duas grandes áreas de conhecimentos, sendo elas a história e a educação. 
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Deste modo, pretende entender o processo de constituição da educação através de 

seu percurso histórico, possibilitando não somente perceber as permanências e 

rupturas presentes no meio educacional, mas também propiciar uma reflexão a 

respeito das especificidades pertinentes a educação. 

Podemos analisar pelo viés histórico, as diferentes concepções de 

ensino, os métodos, as modalidades, as práticas educativas, os conceitos 

educacionais, as visões e atribuições de educadores e educandos a partir dos 

vestígios deixados pelos sujeitos da história. 

A proposta desta pesquisa, como já informado, resultou de um 

processo de estudos proporcionados pelo Projeto de Pesquisa em Ensino entitulado 

“O Ensino de História da Educação no Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina” entre os anos de 2010 a 2012, o qual tinha  

[...] por objetivos caracterizar o ensino de história da educação no 
curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, de modo 
a compreender o ensino de história da educação, analisando os 
conteúdos, objetivos, procedimentos e materiais didáticos próprios da 
disciplina História da Educação [...] O qual se refere ao estudo do 
ensino de História da Educação no curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). A fim de analisar 
metodologias, conteúdos e formas de avaliação empregadas pelos 
professores desta disciplina (BUGATTI; ABBUD, 2012, p. 799-780). 

Durante seu período de vigência, este projeto pretendeu refletir 

acerca de como estava acontecendo o ensino da disciplina História da Educação no 

curso de Pedagogia; para isto, o plano de trabalho estava organizado em reuniões 

para discussão de textos  que embasariam a compreensão acerca da própria 

disciplina e referentes aos conhecimentos necessários para a compreensão da 

prática de ensino realizada no curso de Pedagogia, com intuito de investigar os 

conteúdos trabalhados, as metodologias utilizadas e as formas de avaliação que os 

professores lançaram mão nesta disciplina. 

A maneira como foram conduzidas as reuniões do projeto despertou 

um interesse particular em compreender melhor como se constituiu o curso de 

Pedagogia na UEL e de que forma a História daEducação atua sobre a formação do 

pedagogo. O trabalho desenvolvido nestas reuniões, partindo de estudos dos textos 

de autores de referência acerca da temática, resultou na reflexão e discussão do 

ensino da História da Educação tanto no Brasil quanto na UEL, na análise de 

questionários utilizados com as turmas de Pedagogia da própria instituição, na 



 14 

produção de artigos realizadas pelos próprios colaboradores do projeto, todo o 

trabalho tendo como objetivo analisar o 

[...] ensino de História da Educação. Sendo parte deste processo o 
estudo, a análise e a observação sobre a prática docente, 
organização do conteúdo, aspectos metodológicos, interação 
professor e aluno e avaliação. O foco de atenção são as aulas de 
História da Educação e atuação dos professores desta disciplina no 
Curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 
(BUGATTI; ABBUD, 2012, p. 799-780). 

As discussões e reflexões presentes no grupo de estudo do Projeto 

de Pesquisa em Ensino “O Ensino de História da Educação no curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Londrina”, indicaram que a disciplina de História da 

Educação está presente no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, assim como em quase todos os cursos do país, desde a sua criação.  

A permanência da disciplina nos currículos do curso aponta para a 

relevância da análise dos conteúdos de História da Educação do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina e a percepção de seus egressos a 

respeito da disciplina, como mais um elemento que contribui para com o processo de 

reflexão desta área de conhecimento. 

Para desenvolver o estudo da contribuição da disciplina de História 

da Educação na formação e atuação profissional do pedagogo através dos 

depoimentos das ex-alunas de Pedagogia da UEL, foi necessário iniciar pela 

compreensão de História Oral enquanto campo de pesquisa para a História da 

Educação; na sequência, traçar um perfil da disciplina no percorrer do tempo para 

então chegar às discussões das falas produzidas por cada colaboradora. 

Deste modo, este trabalho encontra-se organizado da seguinte 

maneira: o primeiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos, com o 

estudo da importância da História Oral para as pesquisas em História da Educação; 

no segundo capítulo trata do processo de constituição da História da Educação 

enquanto disciplina, neste, abordar-se-á as noções de disciplina apresentadas por 

Chervel (1990); para assim, no terceiro capítulo analisar as entrevistas realizadas. 
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1 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA 

ORAL PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 
O presente capítulo tem como intenção relatar de que forma se deu 

o processo metodológico da pesquisa desenvolvida, como também, discorrer acerca 

da importância do uso da História Oral nas pesquisas em História da Educação. 

Para isto, apoiaremos as discussões no referencial teórico que embasa os conceitos 

e a forma de trabalho da História Oral. 

Com base nos pressupostos teóricos da História Oral, o instrumento 

de coleta de dados utilizado na pesquisa foi a entrevista. Portanto, consideramos 

relevante desenvolver alguns apontamentos que foram norteadores para a aplicação 

deste instrumento, como também, abordar de que forma se deu o processo de 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O empenho para compreender de que modo a História da Educação 

influencia no processo de formação e atuação do pedagogo, despertou o interesse 

em conhecer a percepção dos egressos do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina em relação as possíveis contribuições propiciadas pela 

disciplina de História da Educação no curso durante o currículo do ano de 2005.  

Optar por este currículo a fim de desenvolver uma pesquisa em 

História da Educação teve como influência algumas características que foram 

próprias do processo de elaboração da proposta curricular de 2005, bem como, de 

sua composição, objetivos e formas de trabalhos evidenciados no projeto de curso. 

Neste sentido, o movimento realizado pelos professores do Departamento de 

Educação culminou na elaboração desta proposta de forma coletiva. 

O processo foi o seguinte: o Departamento nomeou uma comissão, 

com representantes de todas as áreas existente naquele momento, que trabalhou 

sistematicamante durante o ano de 2004, elaborando as propostas que eram 

apresentadas regularmente para todo o Departamento, debatidas, algumas 

modificadas e outras mantidas, até chegar à proposta implantada em 2005. Estes 

dados foram obtidos com a participação em uma palestra sobre o percurso histórico 

do curso de Pedagogia da UEL ofertada pela professora Maria Luiza Macedo Abbud 
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no dia oito de abril de 2014 na própria universidade. 

Deste modo, constantes reuniões e discussões acerca da 

composição curricular serviram de base para a implantação de uma reforma que 

teria como fundamentação a integração entre as disciplinas do curso e a realização 

de um trabalho coletivo entre os professores destas disciplinas, já que, para ser 

possível que as disciplinas conversassem entre si em sala de aula, seria necessário 

também que os professores trabalhassem em conjunto. Assim, podemos inferir que 

esta proposta curricular apresenta um diferencial em relação as demais, anteriores e 

posteriores, que foram motivadas pelo atendimento à prescrições legais, a de ter 

sido elaborada coletivamante e por iniciativa do Departamento. 

Com base na temática proposta, adotamos como abordagem 

metodológica a História Oral, entendendo-a como o recurso metodológico mais 

apropriado para alcançar o objetivo da pesquisa, considerando com Thompson que 

“Conseguir ir além das generalizações esteriotipadas ou evasivas e chegar a 

lembranças detalhadas é uma das habilidades, e das oportunidades, básicas do 

trabalho de história horal” (THOMPSON, 1998, p. 261). 

Dado que pretendemos resgatar informações de certo momento 

histórico que não se encontram em registros documentais, e sim na busca de captar 

elementos do cotidiano pois o eixo central da pesquisa se pauta na visão que o ex-

aluno do curso de Pedagogia da UEL (período 2005 a 2009) possui acerca da 

História da Educação. 

Sabemos que o emprego da oralidade como “procedimento” 

histórico data do início da humanidade, em que os conhecimentos e as tradições 

eram transmitidadas oralmente as pessoas de geração para geração. Com os 

avanços que o homem alcançou no percorrer do tempo, mais especificamente em 

relação ao desenvolvimento de técnicas para o registro escrito e documentado dos 

fatos históricos, chegamos aos documentos como fonte privilegiada não só de 

registro como também de pesquisa. 

Os documentos portanto, estiveram em evidência no plano das 

pesquisas por muito tempo e ainda hoje há aqueles que os consideram como fonte 

mais confiável para a produção científica. Em contrapartida, retomando a 

capacidade de mudanças e avanços da sociedade e considerando o aspecto 

histórico da tradição oral, compreendemos que as diferentes formas de registros 

contribuem de forma significativa no auxílio da interpretação da história e diante 
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desta perspectiva a utilização dos relatos orais como fonte histórica se revela cada 

vez mais enriquecedora para a realização de pesquisas de cunho histórico. 

A partir dos estudos de Meihy (1996) sabe-se que a moderna 

História Oral advém do processo de avanço tecnológico permitindo ao pesquisador 

apreender experiências passadas de pessoas, que ocorreram em determinado 

contexto social, por meio do uso de instrumentos eletrônicos que registram a 

narrativa destes personagens que participaram da história, bem como, afirma-se que 

“A base da existência da história oral é o depoimento gravado” (MEIHY, 1996, p. 15). 

A História Oral enfrentou dificuldades e divergências para se 

estabelecer como método de pesquisa respeitável em âmbito acadêmico devido a 

grande ênfase que se dava aos documentos escritos, sendo que, os registros 

documentais escritos eram mais valorizados até a década de 1960. Nesta 

proposição, atualmente, para que a História Oral possa ser entendida como fonte 

histórica é necessário que o depoimento seja trabalhado a partir de sua transcrição.  

A história oral, porém, além de seu valor documental enquanto 
gravação (que guarda em arquivos a modulação da voz e a situação 
da entrevista), precisa ser vertida para a linguagem escrita, a fim de 
facilitar trânsito, reflexão e estudos (MEIHY, 1996, p. 22). 

A partir do momento em que concebemos a História Oral como 

campo rico em possibilidades de resgate histórico e compreensão de determinada 

realidade, entendemos que ela promove através da entrevista um ambiente de troca 

de experiências e conhecimentos entre as pessoas envolvidas, tanto por parte do 

pesquisador que instiga o entrevistado a resgatar em sua memória fatos passados, 

quanto ao colaborador que irá ceder o depoimento trazendo informações primordiais 

para o entrevistador analisar seu objeto de pesquisa, informações estas que só 

estes sujeitos podem fornecer, pois, fizeram parte deste porcesso histórico.  

O depoimento traz impressões vivenciadas pelo entrevistado no 

contexto em estudo. Impressões estas que não se encontram nos documentos 

oficiais, nos registros escritos, pois se fazem durante a interação entre os sujeitos 

que constroem aquele momento histórico, são as marcas que ficaram nestes sujeitos 

que fazem a história que nos é revelada durante uma entrevista em seu depoimento. 

Estas marcas se revelam como vestígios que sobreviveram ao tempo e nos ajudam 

a compreender melhor os acontecimentos passados. 

Isto posto, fica claro que a característica fundante da História Oral 
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como fonte histórica  implica na gravação do depoimento e sua posterior transcrição, 

o qual é composto através da relação entre o entrevistador, o entrevistado e o meio 

eletrônico que será utilizado para o registro do depoimento. Cabe aqui enfatizar que 

o processo de pesquisa desenvolvido pela História Oral reune ações organizadas, 

planejadas e sistematizadas tanto acerca da elaboração e aplicação das entrevistas 

quanto das analises das mesmas. 

História oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam com a 
elaboração de um projeto e continuam com a definição de um grupo 
de pessoas (ou colônia) a serem entrevistados, com o planejamento 
da condução das gravações, com a transcrição, com a conferência 
do depoimento, com a autorização para o uso, arquivamento e, 
sempre que possível, com a publicação dos resultados que devem, 
em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas (MEIHY, 

1996, p. 15). 

Ainda com base no autor citado acima, três modalidades da História 

Oral são apresentadas para o desenvolvimento de pesquisas que se pautam no 

depoimento de pessoas que vivenciaram ou possuem informações acerca do fato 

em estudo, sendo elas a história oral de vida, a história oral temática e a tradição 

oral. Para esta pesquisa nos apropriamos do uso da história oral temática. 

A história oral temática segundo Meihy (1996) envolve a 

investigação de um determinado assunto por meio das informações que o 

entrevistado possui e da interpretação dos dados alcançados pelo entrevistador. 

Portanto, os ex-alunos que participaram das entrevistas realizadas foram de 

fundamental importância para tornar a pesquisa possível, pois vivenciaram o 

momento histórico em análise bem como participaram das aulas de História da 

Educação naquele período. 

Ao delimitar a abordagem metodológica utilizando como recurso a 

entrevista embasada em referênciais teóricos da História Oral, a elaboração e 

aplicação deste recurso necessitou de planejamento prévio e suporte teórico. No 

sentido em que, precedente a aplicação da entrevista fez-se necessário um estudo 

acerca não só de como estruturá-la, mas também, sobre o contexto histórico a ser 

analisado. 

Deste modo, a análise do currículo de 2005 do curso de Pedagogia 

da UEL contribuiu não somente para a construção da entrevista, mais 

especificamente no momento de compor as perguntas norteadoras, como também 
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durante a realização da própria entrevista. Esta etapa da pesquisa caracteriza-se 

pela “preparação de informações básicas, por meio da leitura” (THOMPSON, 1998, 

p. 254) de documentos que auxiliam na definição dos pontos que serão abordados 

na entrevista. 

Como já foi colocado anteriormente, para a realização das 

entrevistas é necessário que se defina o grupo de pessoas que irão participar da 

pesquisa, dado que o foco deste trabalho está contextualizado no currículo de 2005 

do curso de Pedagogia da UEL, nada mais válido que investigar a História da 

Educação a partir de depoimentos dos egressos do curso, aqui nomeados como 

colaboradores, que participaram deste currículo. 

Portanto, o primeiro passo foi localizar os ex-alunos que iniciaram o 

curso entre os anos de 2005 e 2006, período de vigência do currículo implantado em 

2005. Nesta etapa foi feito o uso da relação de formandos de 2008 e 2009, dos 

períodos matutino e notuno, na tentativa de estabelecer contato com os possíveis 

entrevistados. 

Os entrevistados não foram intencionalmente selecionados, de modo 

que a seleção ocorreu circunstancialmente, tendo  sido estabelecido o total de dez 

participantes para entrevista, mas em função da delimitação de tempo para 

conclusão desta pesquisa e devido a dificuldade de estabelecer contato com os 

egressos do curso finalizamos a pesquisa com nove entrevistadas.  

Como já informado, a seleção dos colaboradores aconteceu de 

forma aleatória, determinada tanto pela indicação da professora orientadora deste 

trabalho Drª Maria Luiza Macedo Abbud quanto pela indicação das entrevistadas. A 

localização inicial para o contato de algumas colaboradoras, a partir da lista de 

formandos, deu-se na página da internet do facebook (www.facebook.com). 

No momento de elaboração do instrumento a ser utilizado durante a 

entrevista, as questões que seriam pertinentes aos entrevistados foram delimitadas 

no total de seis perguntas1 acerca da disciplina de História da Educação durante o 

currículo de 2005, contudo, as questões estabelecidas foram o ponto de partida na 

orientação da entrevista, de modo que novas perguntas surgiam no desenrolar da 

conversa. 

Esta forma de encaminhanmento do trabalho pressupõe o uso da 

                                                
1 As perguntas utilizadas nas entrevistas encontram-se no apêndice C. 
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entrevista semi-estruturada, definida como a “que se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Na entrevista semi-estruturada o entrevistador pode fazer uso de um 

roteiro que irá conduzir a conversa entre o colaborador e o pesquisador. Neste 

sentido, o roteiro para esta pesquisa foi elaborado de forma que permitisse ao 

entrevistador realizar novas perguntas que pudessem surgir conforme o andamento 

da entrevista, e, assim o fizemos. 

Já que uma entrevista ocupa-se da relação estabelecida entre 

sujeitos, cabe sublinhar que ao trabalhar com um total de nove entrevistados, logo, 

estamos considerando as mais diversas formas de comunicação possível a ser 

estabelecida, pois, cada pessoa entrevistada carrega em si o percurso histórico 

individual que a constitui enquanto ser.  

Este é o elemento que proporciona ao entrevistador aplicar o mesmo 

roteiro de entrevista para todos os colaboradores e ao mesmo tempo são as marcas 

pessoais de cada colaborador que trazem informações inéditas, provocando no ato 

da entrevista novos questionamentos. “Assim quanto menos seu testemunho seja 

moldado pelas perguntas do entrevistador, melhor” (THOMPSON, 1998, p. 258). 

Com a entrevista, ainda contamos com outros componentes que 

enriquecem a analise dos dados, assim como a linguagem não verbal que se 

constroi durante a narrativa, as expressões corporais e verbais contam muito da 

significância que aquele assunto tem para o entrevistado e dos sentimentos que lhe 

causam ao falar, cabe ao pesquisador estar atento a estes sinais. 

Há toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não-
verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma 
comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a 
compreensão e a validação do que foi efetivamente dito (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 36). 

Pensar na elaboração e aplicação de uma entrevista requer 

cuidados básicos e essenciais para garantir o uso adequado do instrumento de 

coleta de dados. Para isto, no momento de formular as perguntas Thompson (1998) 

coloca a necessidade de certificar se as perguntas utilizadas são de fato 

significativas e se estão elaboradas de forma coerente ao contexto em estudo. 

Como também, é substancial que o entrevistador mantenha respeito 
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para com o colaborador no momento da entrevista, respeitando suas colocações 

com a convicção de que está contando a verdade, em que não cabe julgamento, 

quando o mesmo for expor suas lembranças; outro aspecto a ser considerado é o 

compromisso para com o que foi combinado entre as partes envolvidas, isto foi 

tomado como prioridade no momento de realizar as entrevistas. 

Considerar, portanto, o depoimento do colaborador como ponto 

fundamental para o desenrolar da pesquisa, pressupõe a percepção de que as 

experiências vivenciadas por ele irão contribuir para a compreensão do fenômeno 

em estudo. Neste sentido, atribuímos “[...] à memória uma função decisiva na 

existência, já que ela permite a relação do corpo presente com o passado e, ao 

mesmo tempo, interfere no curso atual das representações” (BOSI, 2003, p. 36). 

Assim sendo, a memória  permite ao historiador conhecer os 

acontecimentos passados e entender por meio deles como o presente se constituiu. 

Entretanto, ao revisitar a memória não tratamos somente de lembranças de um 

acontecimento pontual do passado, mas estas lembranças estão impregnadas de 

sentimentos e imagens que muitas vezes são revividas internamente pelo 

entrevistado ao recordar-se do passado. Pensar em História da Educação implica 

necessáriamente a reflexão crítica do passado. 

Através do passado criticamente revisitado, o presente (também 
criticamente) se abre para o futuro, que se vê carregado dos 
impulsos não realizados do passado, mesmo o mais distante ou o 

mais marginalizado  e sufocado (CAMBI, 1999, p. 36). 

Neste ponto da pesquisa apreciamos as diferenciações entre 

memória e História Oral apresentadas por Meihy (1996), apesar da História Oral 

fazer uso da memória, ambas possuem características distintas. Como esclarece o 

autor, a memória se refere as lembranças que o depoente traz consigo durante seu 

percurso de vida, enquanto que a História Oral está pautada na “interpretação do 

que ficou (ou não) registrado nas cabeças das pessoas” (MEIHY, 1996, p. 65).  

A interpretação das falas presentes nas entrevistas deve ser 

realizada de forma crítica e comprometida com os objetivos da pesquisa, de maneira 

que o pesquisador não pode influenciar as respostas do entrevistado nem mesmo 

interpretar sua fala como bem entender, fraudando o resultado da pesquisa para 

aquilo que melhor lhe convém. Este necessita garantir o valor científico de seu 

trabalho, o respeito para com seu objeto de pesquisa, suas fontes, com cada 
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indivíduo que se propôs a contribuir e ter a responsabilidade com aquilo que está 

produzindo e divulgando.  

Com base na interpretação das entrevistas já transcritas e 

textualizadas, segue-se a próxima etapa da pesquisa, sendo ela a análise dos dados 

coletados. No entanto, para isto tornar-se possível, foi necesário delimitar as 

categorias de análise das falas produzidas pelas colaboradoras. Isto se deu pela 

leitura e comparação das respostas obtidas em cada pergunta, a partir da 

identificação das unidades de sentido (ideias centrais) que se organizam em  

dimensões que são reunidas em categorias. 

O movimento de análise de uma entrevista é bastante interessante, 

num primeiro momento ao pretender interpretar cada resposta elaborada pelas 

entrevistadas era grande a vontade de encontrar de imediato a resposta certeira que 

definiria o grau de contribuição (ou a não contribuição) da História da Educação para 

a sua formação e atuação. Contudo, se tornou fundamental elaborar um roteiro de 

perguntas semi-estruturadas que permitisse à colaboradora desenvolver um 

caminho de lembranças acerca da disciplina e do curso de Pedagogia, bem como, 

para que pudessem perceber qual foi o significado da História da Educação para 

elas. 

Devido a isto foram feitas perguntas referentes as expectativas 

iniciais para com a disciplina, a visão que passou a ter da História da Educação 

enquanto cursava a Pedagogia e como a turma concebia-a, os professores que 

tiveram, as metodologias utilizadas, para então realizar as duas perguntas centrais 

da pesquisa, o modo como ela avalia as contribuições da História da Educação em 

sua formação e em sua atuação profissional, lembrando que outros 

questionamentos surgiram no percorrer das conversas. 

A partir do que cada uma foi relatando e com a junção das 

semelhanças das respostas foi possível localizar as dimensões que dariam suporte 

ao entendimento das categorias de análise. Deste modo, as dimensões encontradas 

foram:  

• Expectativa – a qual traz informações das expectitivas pessoais 

iniciais da disciplina;  

• Realidade encontrada – aborda a visão pessoal da entrevistada e 

a coletiva da turma acerca da História da Educação em 

andamento no curso;  
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• Contribuições – relatos se houve a percepção de alguma 

contribuição da disciplina na formação e atuação profissional; 

dimensões estas que culminram na categoria de análise “A 

disciplina de História da Educação”.  

 

 Outras dimensões presentes nas entrevistas fundamentaram a 

segunda categoria de análise “Aulas de História da Educação” contempladas pelas 

dimensões:  

• Conteúdos – em que as alunas descreviam os conteúdos 

recordados da disciplina;  

• Professor – relatando-se os professores que ministraram a 

disicplina, bem como, em algumas entrevistas, a importância que 

estes professores tiveram no ensino dos conteúdos trabalhados;  

• Avaliação – formas avaliativas do processo de ensino e 

aprendizagem;  

• Leituras – os textos, autores e leituras realizadas;  

• Métodos de aula e atividades – as abordagens metodológicas 

utilizadas em sala de aula e as atividades propiciadas. 

 

Atentamo-nos aqui para colocar que as falas produzidas pelas 

colaboradoras foram anexadas neste trabalho seguindo as normas de citação da 

ABNT com um diferencial, incluímos a função itálico na apresentação das falas de 

cada ex-aluna para diferenciá-las das citações de documentos. 

As entrevistas transcritas apresentaram outras informações, nem 

todas consideradas para efeito deste trabalho, em consideração ao objetivo 

proposto. O material recolhido pode ser fonte para outras pesquisas, este também 

um elemento constante nos trabalhos em História Oral. Assim, de acordo com o 

problema e o objetivo levantado, a análise das entrevistas foi feita a partir de duas 

categorias: “A disciplina de História da Educação” e “Aulas de História da Educação”. 
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2 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ENQUANTO DISCIPLINA NO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 
O estudo desenvolvido neste trabalho tem como foco a disciplina de 

História da Educação no curso de Pedagogia da UEL através das percepções dos 

alunos que participaram deste curso entre 2005 a 2009, com destaque para as 

contribuições da disciplina em sua formação pedagógica. Considerando esta linha 

de pesquisa, para melhor entender o objeto de estudo então definido, avaliamos 

como necessário realizar uma discussão sobre a História da Educação enquanto 

disciplina antes de iniciar as análises acerca das entrevistas realizadas.  

Para isso, neste capítulo abordaremos alguns conceitos da história 

das disciplinas a fim de compreender de que forma a História da Educação se 

constitui enquanto disciplina, na sequência contemplaremos de modo geral a 

caracterização do currículo de 2005 do curso de Pedagogia na UEL pretendendo 

estabelecer relações entre a disciplina e o currículo analisado, com intuito de 

delimitar conhecimentos que embasaram as análises das entrevistas. 

 

2.1 PERCURSOS DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 
A medida em que tomamos a disciplina de História da Educação 

para estudo devemos entender que antes de mais nada ela é uma disciplina  escolar 

e como tal, é preciso traçar seu perfil para distinguí-la das demais disciplinas. 

Portanto, para compreendermos de uma forma mais clara as especifidades da 

disciplina de História da Educação no curso de Pedagogia tornou-se necessário a 

retomada do processo de constituição do termo disciplina relacionado aos conteúdos 

de ensino, tal como é concebido atualmente. O ponto de partida é o entendimento 

de disciplina como um agrupamento de conhecimentos específicos produzidos 

históricamente pela humanidade. 

Com base neste pensamento, Chervel (1990) traz em seu texto 

diferentes concepções de disciplina através de um estudo histórico, contribuindo 

para melhor compreender o processo educativo. Inicialmente o autor apresenta a 

disciplina como sendo “aquilo que se ensina e ponto final” (CHERVEL, 1990, p. 177). 

Conquanto, nem sempre a disciplina esteve vinculada apenas a transmissão de 

saberes, seu significado passou por várias transformações no percorrer do tempo e 
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a história das disciplinas escolares contribue para melhor compreensão do processo 

educativo, como também, para entender a caracterização da disciplina História da 

Educação. 

Em seguida, o autor coloca que a disciplina esteve atrelada ao ato 

de vigiar a conduta do aluno, neste momento nomeada como disciplina escolar. 

Posterior a esta compreensão, a disciplina passa a se associar com as listas de 

cursos, percebidos então como matérias de ensino, as quais são ensinadas parte a 

parte, neste momento portanto começa a se aproximar da concepção de disciplina 

como o ensino de conteúdos. 

Apenas no século XIX a disciplina passa a ser entendida como 

conteúdos de ensino. Ainda no início deste período o termo se associa ao ensino da 

ginástica intelectual, almejando-se uma “matéria de ensino suscetível de servir de 

exercício intelectual” (CHERVEL, 1990, p. 179). Deste modo, os conteúdos 

ensinados pretendiam exercitar o intelecto do aluno. Neste momento poder-se-ia 

supor que a História da Educação tivesse adquirido um pouco desta característica, 

ao promover formação de uma cultura geral, como está expresso em alguns 

documentos, não? 

Até então podemos afirmar  que as diciplinas estão carregadas por 

conteúdos de ensino e os mesmos são inerentes ao contexto escolar, assim sendo, 

resultam dos saberes presentes na sociedade. Quando nos remetemos ao âmbito 

universitário, já no século XX, concebia-se que era de responsabilidade das 

universidades conservar das antigas disciplinas  seu melhor aspecto e agregar a 

elas as novas contribuições que surgiam. Ao curso de Pedagogia, mais 

especificamente, competia encarregar-se de  elaborar métodos para que os alunos 

se apropriassem do maior número de conteúdos. 

Por meio desta compreensão de disciplina, a definição dos 

conteúdos a serem ensinados é delimitada e organizada pela sociedade a que 

serve. Com a intermediação do curso de Pedagogia no sentido de trabalhar no 

estudo e aplicação de métodos que promovam a assimilação destes conteúdos, bem 

como nos informa Chervel (1990, p. 180) “os conteúdos de ensino são impostos 

como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha”. 

No entanto, não podemos reduzir a Pedagogia apenas à area de 

estudos de metodologias de ensino, pois ela abarca conceitos mais abrangentes. 

Engloba em sua estrutura um campo de pesquisa intensa acerca da educação como 
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um todo composto pela cultura da sociedade em que se insere, promovendo assim a 

divulgação e a problematização dos conhecimentos já produzidos sobre o contexto 

educacional e se efetivando como meio propício para novas produções, novos 

saberes. 

As disciplinas se compõem a partir do contexto sociocultural em que 

estão imersas, como já informado, recebendo portanto as influências deste contexto, 

sem perder de vista os conteúdos que contemplam. Com isto a disciplina é 

[...] constituída por uma combinação, em proporções variáveis, 
conforme o caso, de vários constituintes: um ensino de exposição, os 
exercícios, as práticas de incitação e de motivação e de um aparelho 
docimológico, os quais a cada estado da disciplina, funcionam em 
estreita colaboração, do mesmo modo que cada um deles está, à sua 
maneira, em ligação direta com as finalidades (CHERVEL, 1990, p. 

207). 

Através do estudo da retomada histórica das disciplinas escolares 

podemos chegar ao consenso que uma disciplina consiste na composição de 

conteúdos próprios de uma determinada área do conhecimento, entendendo os 

conteúdos como sendo os saberes sistematizados  pela sociedade. “As disciplinas 

são esses modos de transmissão cultural que se dirigem aos alunos” (CHERVEL, 

1990, p. 186). 

Ao pensarmos a História da Educação enquanto disciplina esta 

surge no fim do século XIX com a necessidade da sistematização do ensino da 

pedagogia, assim como esclarece Abbud (2008): 

Enquanto conhecimento específico da formação de professores 
passa a constituir uma das ciências da educação ancorada na 
percepção da necessidade de ter como um dos eixos da formação 
profissional o conhecimento dos caminhos percorridos pelo homem 
na tarefa de educar e escolarizar, o foco mesmo desta profissão. 
Tendo como pressuposto a historicidade da educação enquanto 
prática humana, a História da Educação assume, no seu início em 
meados do século XIX, a conotação de mestra da vida ao propor 

“aprender com o passado” (ABBUD, 2008, p. 2 – grifo do autor). 

Nóvoa (1996) coloca que a constituição da disciplina de História da 

Educação ocorre em meio ao cenário educacional que vivencia os processos de 

estatização do ensino, da institucionalização da formação de professores e de 

cientificação da pedagogia. Neste sentido estes processos influênciam na 

construção do perfil da História da Educação, de modo que, a estatização do ensino 
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confere ao Estado a responsabilidade da educação, sendo assim, o nível da 

educação no país passa a ser indicador de poder ao mesmo. 

Compartilhando ainda a ideia do autor citado acima, com a 

crescente institucionalização da formação de professores surge a necessidade de 

formar profissionais competentes para enfrentar os desafios educacionais, 

lembrando que, o ensino de História da Educação sempre esteve atrelado a 

formação de professores. Como também, o teor científico da Pedagogia prescreve a 

necessidade do pensamento histórico em relação as questões educacionais, o que 

contribui para a configuração da História da Educação enquanto uma disciplina 

importante para a formação de professores. 

A História da Educação nasce como disciplina nos cursos de 
formação de professores, passando por diferentes momentos no que 
diz respeito ao entendimento da sua tarefa e ao papel que deve 
desempenhar na construção do conhecimento sobre educação e 
pedagogia. Voltada inicialmente mais para a formação de 
professores, e nesse sentido mais distante da História e mais 
próxima da Educação, vai se constituindo nos últimos 50 ou 60 anos 
em campo específico de pesquisa e investigação (FAVARO, 2011, p. 

1). 

Esta disciplina envolve duas grandes áreas do conhecimento a 

história e a educação, pretendendo analisar os processos educacionais através de 

seu percurso histórico. Para que o estudo da História da Educação como disciplina 

se torne possível é necessário que haja um movimento de investigação acerca de 

determinados aspectos presentes nas pesquisas desta disciplina, como caracteriza 

Gatti Júnior (2008). 

O primeiro apresentado pelo autor se refere aos “aspectos 

históricos” (GATTI JÚNIOR, 2008, p. 223) que constituem a disciplina como também 

suas transformações em âmbito nacional e internacional. O segundo refere-se ao 

vínculo presente entre a História da Educação e a formação de professores. O 

terceiro implica na reflexão e discussão da historiografia  sobre o ensino de História 

da Educação. Por fim, coloca a análise do trabalho docente ao longo da história. 

A compreensão da História da Educação enquanto campo fértil para 

pesquisas ocorreu ao longo do tempo, pois, inicialmente a disciplina estva 

fortemente relacionada ao ensino dos conteúdos específicos da formação do campo 

educacional. No entanto, assim que a disciplina passa a ser exigência não somente 

nas Escolas Normais, mas também, nos cursos de Pedagogia, sentiu-se a 
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necessidade de expandir o processo de pesquisa na História da Educação. 

Neste cenário, Saviani (2006) apresenta uma série de iniciativas 

para alicerçar o desenvolvimento de pesquisas regulamentadas e sistemáticas. O 

autor coloca que a pesquise firma-se na História da Educação com a abertura dos 

programas de pós-graduação em 1970, decada em que é criada a Associação 

Nacional de Pesquisa em Educação - ANPED, que se organiza Grupos de Trabalhos 

(GTs) onde se promove a articulação e divulgação de pesquisas, o que contribui em 

muito para a organização do campo da História da Educação. 

O autor traz outros fatores relevantes para este quadro, referindo-se 

a realização de eventos que pretendiam, e pretendem ainda hoje, fomentar espaços 

de pesquisa em História da Educação, sendo alguns deles os Congressos Ibero – 

Americanos de História da Educação Latino – Americana desde 1992, o Luso – 

Brasileiro de História da Educação desde 1996, a criação da Sociedade de História 

da Educação Latino – Americana (SHELA) que mais tarde chega ao fim devido a 

insatisfação apresentada pelos países que a compunham em relação a falta de 

característica própria de cada país, influenciando posteriormente a formação da 

Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) em 1999, a qual permanece 

atualmente como meio significativo de estimulos para pesquisas na referente área 

de conhecimento, portanto, temos em vista que grandes conquistas foram alcaçadas 

por esta disciplina. 

O estágio atual da história da educação brasileira pode ser 
considerado como tendo-se completado o processo de formação do 
campo. A área encontra-se consolidadda e com perspectivas, ao 
menos aparentemente, bastante promissoras de desenvolvimento. 
Sua consolidação apóia-se num tripé formado pelo ensino, a 

pesquisa e a organização do campo (SAVIANI, 2006 , p. 11). 

Deste modo, podemos entender a História da Educação como uma 

disciplina que estuda os acontecimentos históricos que permeiam o campo 

educacional, na tentativa de recuperar os percursos da educação percorridos ao 

longo da história com intuito de problematizar e compreender as mudanças que 

aconteceram no sistema de ensino, bem como, problematizar a atual educação. 

Com esta definição de disciplina podemos abordar, portanto, a disciplina de História 

da Educação no curso de Pedagogia.  

Assim quando falamos em perspectivas da História da Educação 
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podemos estar nos referindo aos espaços que a história da educação 
comporta, reconhecendo a perspectiva das idéias pedagógicas, a 
perspectiva das instituições educativas, a perspectiva interna à 
escola ou externa a ela, a perspectiva dos meios de difusão como 
impressos, revistas, fotografias, movimento editorial, etc. (SAVIANI, 

2006, p. 10). 

Diante a compreensão de que a disciplina de História da Educação 

contempla não somente os períodos da educação, mas também, é aquela que 

aborda a educação em suas particularidades, entende-se que a mesma considera 

nos momentos de análises do percurso educacional o estudo das tendências 

pedagógicas; os espaços físicos onde acontecia e acontece o ensino – as 

instituições de ensino; as formas de produção deste ensino – as metodologias e os 

conhecimentos trabalhados (conteúdos); as influências do contexto histórico para a 

escola – a política, a sociedade, a economia, a cultura; que são interpretados 

através dos vestígios que resistiram ao tempo se caracterizando como fontes de 

pesquisa em História da Educação. 

Desta forma a disciplina é entendida como sendo “os modos de 

transmissão cultural que se dirigem aos alunos” (CHERVEL, 1990, p. 186), isto 

posto, se reconhece que o conceito de disciplina supera a concepção de um 

agrupamento de conteúdos, a disciplina vai além desta visão inicial, abrange 

também, em cada conhecimento trabalhado um contexto histórico. Os conteúdos 

não difundem apenas os conhecimentos produzidos pela sociedade, mas revelam 

ainda as caracteristícas desta sociedade que produziu tais conhecimentos 

trabalhados em âmbito escolar.  

Nesta perspectiva, uma disciplina ultrapassa a contemplação de 
conteúdos a se ensinar, prevê também que estes conteúdos referem-
se às produções históricas culturais organizadas e produzidas pelos 
homens e que no meio escolar serão trabalhadas de modo que 
promova a aprendizagem destes conteúdos, das produções culturais 
dos homens ao longo do tempo. Portanto, a História da Educação 
como disciplina vem contribuir para que os futuros pedagogos 
compreendam o processo histórico permeado pela educação, bem 
como as transformações, reformulações e permanências existentes 
neste espaço educativo e as influências das produções culturais da 
sociedade e do contexto em que se encontra sobre a construção da 
identidade da educação (BUGATTI, IVASHITA, 2013, p. 4). 

A disciplina de História da Educação neste sentido está para além 

da junção de conteúdos que contam a história permeada pelo sistema de educação, 

reune um arsenal de possibilidades para se entender o processo histórico que a 
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educação percorreu no sentido de conhecer e interpretar os conflitos, as discussões, 

as propostas educacionais, as reformas e mudanças das mesmas, o 

desenvolvimento de metodologias, em fim, as particularidades que contribuiram e 

contribuem para a atual composição educacional. 

Deste modo, podemos entender a História da Educação como uma 

disciplina que estuda os acontecimentos históricos que permeiam o campo 

educacional, na tentativa de recuperar os percursos da educação percorridos ao 

longo da história com intuito de problematizar e compreender as mudanças que 

aconteceram no sistema de ensino, bem como, problematizar a atual educação. 

Com esta definição de disciplina podemos abordar, portanto, a disciplina de História 

da Educação no curso de Pedagogia.  

 

2.2 O CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA E O PERFIL DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA 

UEL. 

 
De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da UEL elaborado para o ano de 2005 percebemos, no tópico 

caracterização do curso, que a Pedagogia vem sofrendo alterações desde o ano de 

1980, no caso da UEL. A literatura indica que em âmbito nacional a alteração de 

suas finalidades oscilou entre formação docente para o ensino o médio, preparação 

de técnicos para sistemas de ensino, formação docente para anos iniciais e 

educação infantil. Seu percurso foi marcado por todas essas perspectivas. 

O currículo de 2005 do curso de Pedagogia da UEL estava 

fundamentado em duas grandes propostas sendo elas a pretensão de possibilitar a 

integração entre as disciplinas e promover o trabalho coletivo entre os professores 

com intento de alcançar o objetivo geral deste Projeto Político-Pedagógico o qual 

implicou na formação de um pedagogo capaz de desenvolver seu trabalho  

[...] com visão da totalidade do trabalho docente e não docente para 
atuar em: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio; 
Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério 
para a Educação Infantil; Orientação Educacional e Supervisão 
Escolar (UEL/PPP, 2005, p. 7). 

Para a elaboração desta proposta docentes do curso e componentes 

de uma comissão nomeada pelo Departamento de Educação, realizaram um 

movimento constante de reuniões e elaboração de propostas que eram 
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apresentadas e discutidas com todos os integrantes do Departamento de Educação 

da UEL:  

Uma segunda atualização ocorre em 2004 com implantação em 
2005. Numa mobilização dos professores do Departamento de 
Educação, na tentativa de instauração de um trabalho coletivo, 
buscou-se reestruturar o curso numa composição curricular mais 
orgânica, que respondesse as diferentes funções desenvolvidas e 
exigidas ao pedagogo nos espaços da educação formal e não formal, 
articulando os conteúdos da docência e da gestão pedagógica desde 
a primeira série. Nessa atualização o curso manteve habilitações: um 
tronco comum que habilitava para o magistério das matérias 
pedagógicas e para as séries iniciais e ao final da terceira série o 
estudante optaria, ou pela habilitação magistério para a educação 
infantil ou pela habilitação que agregava os conteúdos da Supervisão 
Escolar e Orientação Educacional. A docência como base foi o 
elemento orientador dessa atualização curricular (FAVARO, 2011, p. 

6). 

Sabe-se que a elaboração de reformulações no currículo de uma 

graduação é uma atividade intensa e dispendiosa. Inicialmente é preciso identificar o 

que já não está dando certo na forma anterior de ensino no curso ou quais 

demandas já não estão sendo atendidas ou supridas pelas formas de trabalhos até 

então desenvolvidas. Feito isto, começa a busca por novas propostas que 

respondam às necessidades encontradas e diante delas cabe buscar o grau de 

consenso possível entre o corpo docente para as propostas mais adequadas e que 

por convicção farão parte deste novo currículo do curso. 

Este foi o movimento de elaboração da proposta curricular de 2005 

para o curso de Pedagogia da UEL; nesta proposta sentiu-se a necessidade de 

manter o sistema seriado anual com Habilitação para Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio e para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

para a Educação Infantil, para a Orientação e Supervisão Escolar, em que os alunos 

pudessem conhecer melhor como se dá o trabalho pedagógico com base no 

trabalho coletivo dos profissionais da educação. 

O curso de Pedagogia neste formato possui como objetivo maior 

ofertar “a formação de um profissional que seja capaz de articular os objetivos 

educacionais, com base nos pressupostos sócio-históricos, políticos e culturais, às 

diferentes abordagens metodológicas” (UEL/PPP, 2005, p. 6). O diferencial deste 

currículo que chamou atenção se expressa na oferta da formação específica do 

professor de Magistério das Matérias Pedagógicas no Ensino Médio, pois, isto 
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permite a formação do professor de História da Educação para atuar no ensino desta 

disciplina em nível médio, assim como, a interdisciplinaridade proposta pelo 

currículo. 

A perspectiva interdisciplinar será contemplada a partir da inter-
relação entre todas as natividades do curso: disciplinas, práticas, 
estágios, participação em projetos, entre outros, mediadas pelas 
ações desenvolvidas nos projetos de ensino acima mencionados, de 
forma que a apreensão do fenômeno educativo ocorra de forma 

gradual, dialógica e integrada (UEL/PPP, 2005, p. 7). 

Outros objetivos expressos no projeto pedagógico do curso implicam 

na compreensão da relação da escola com seu entorno social, do movimento 

cultural escolar, das representações e atuações educativas, do processo de 

formação de professores e da profissionalização dos mesmos, entre outros, os quais 

seriam desenvolvidos e alcançados a partir dos conhecimentos acerca de 

referenciais teóricos que embasam discussões filosóficas, históricas, sociológicas e 

psicológicas sobre o fazer educativo, da realidade educacional em todas suas 

instâncias sociais, política, econômica e cultural, das concepções de homem e de 

mundo, das particularidades dos profissionais da educação a partir do posto que 

ocupe na escola. 

Ainda mais interessante é perceber com o estudo deste currículo 

que a História da Educação neste momento vai ao encontro da maioria dos objetivos 

e conhecimentos a serem trabalhados no curso de Pedagogia da UEL, já que em 

seus conteúdos abarca muita das discussões propostas dos conhecimentos 

colocados acima. 

As dimensões que o pedagogo precisa desenvolver apresentadas na 

proposta de ensino para o curso, giram em torno da formação de profissionais 

capazes de se expressar e comunicar-se de modo a possuir domínio da 

especialidade, que consigam atuar pedagógica e didaticamente, que saibam 

reconhecer os aspectos históricos e culturais, as particularidades institucionais e 

administrativas e possuam uma postura investigativa no desenvolvimento de seu 

trabalho. 



 33 

Com isto fica definido o perfil de educação proposta pelo curso nesta 

época: 

No atual momento, a opção que fazemos ao definir a docência como 
a base da formação do pedagogo é um indicativo do projeto e da 
concepção de educação que estamos adotando. No processo de 
explicitação da complexidade da tarefa educativa, se destaca o papel 
da educação institucionalizada, espaço de atuação profissional, para 
o que se exige uma formação específica, objeto das nossas 
atenções. Ao definir o que é necessário para a formação profissional, 
temos como pressuposto a existência de um conhecimento 
pedagógico, aquele que é próprio dos profissionais da educação, 

objeto de nossos estudos e investigações (UEL/PPP, 2005, p. 3). 

A análise das ementas da disciplina de História da Educação 

permitiu construir um perfil da disciplina ministrada no cúrricuolo de 2005 do curso 

de Pedagogia da UEL. Não obstante, limitar-se apenas à análise dos documentos 

oficiais, levando-os como verdade suprema, não possibilitaria o conhecimento do 

que foi trabalhado em sala de aula nesta disciplina, mas sim do que se pretendia 

trabalhar. Portanto, a junção dos dados contemplados nas ementas com as 

informações trazidas pelos alunos que frequentaram as aulas de História da 

Educação, através das entrevistas se tornou fundamental para percebermos como 

eram as aulas naquele momento histórico e quais foram as marcas deixadas pela 

disciplina em seus alunos. 

Diante esta afirmativa, consideramos que os dados expressos nas 

ementas traçam de forma objetiva aquilo que se pretende realizar em sala de aula, o 

que deveria ser tabalhado, os objetivos a atingir. Contudo, uma questão nos 

inquieta, as aulas de uma disciplina ocorrem tal qual foi planejada? E, logo sabemos 

que a resposta mais coerente é negativa. 

Até mesmo, porque, uma ementa de disciplina é elaborado visando 

atender as perspectivas de formação do Projeto Pedagógico do curso e os objetivos 

da própria disciplina, mas, quando passamos ao âmbito real de sala de aula o 

professor muitas vezes percebe em sua turma necessidades diferentes das que 

foram planejadas por ele, e, sem fugir dos objetivos propostos, remaneja suas aulas 

de modo a abarcar o máximo de conteúdos possíveis de serem estudados por 

aquela turma.  

Neste sentido “constata-se que, entre a disciplina escolar posta em 

ação no trabalho pedagógico e os resultados reais obtidos, há muito mais do que 
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uma diferença de grau, ou de precisão” (CHERVEL, 1990, p.184), ou seja, a prática 

docente não está explicita nas ementas da discplina, há uma diferença entre o que 

se pretende fazer em sala e o que se faz em sala e esta diferença ocorre a partir do 

momento em que a aula acontece com a interação entre o professor, os alunos e os 

conteúdos de ensino, aqui, o autor coloca como “defasagem entre programa oficial e 

realidade escolar” (CHERVEL, p.1990, p.189). 

A partir deste entendimento, compartilhamos com a visão do autor 

que uma disciplina contempla não só o que está descrito em sua ementa mas 

também as relações estabelecidas em sala de aula e ao mesmo tempo, as 

finalidades da educação. A organização de uma disciplina resulta de fatores 

históricos que, em meio ao âmbito educacional e dependendo de seu contexto, sofre 

alterações e/ou reformulações de acordo com as necessidades de formação do 

sujeito presentes em determidada época. 

Com as informações contidas nas ementas da disciplina de História 

da Educação construímos uma tabela referente as séries em que a disciplina esteve 

presente e suas características em  cada ano. 
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Tabela 1 – Ementas e objetivos da disciplina de História da Educação 
 

Série 
 

Temática trabalhada 
 

Objetivos 

 
 
 
 

 
 
 
 

1ª série: História 
da Educação 

 
 
 
 

 
 
 
 

O processo histórico de 
sistematização da 
Educação desde a 

Antiguidade até o século 
XX. 

• Compreender a História da Educação como 
área de conhecimento e seu papel na 
formação dos pedagogos; 
• Conhecer o processo histórico da educação 
no Ocidente; 
• Relacionar organização social e práticas 
educativas nos diferentes tempos e espaços; 
• Contribuir para o aprofundamento da 
compreensão do processo educacional 
enquanto instância de mediação política; 
• Compreender as práticas educativas 
voltadas para os portadores de necessidades 
especiais; 
• Promover a integração da disciplina História 
da Educação com as demais disciplinas da 
série e do curso de Pedagogia. 

 
 
 

2ª série: História 
da Educação 

brasileira 

 
 

O processo de 
constituição histórica das 

práticas educativas 
escolares, em todas as 

suas modalidades e 
níveis, no Brasil. 

• Desenvolver nos alunos de graduação em 
Pedagogia a consciência sobre a condição 
histórica da realidade educacional brasileira; 
• Situar os diferentes momentos da educação 
escolar brasileira no contexto de fatores 
sócio-econômicos que a determinam; 
• Identificar o papel político desempenhado 
pelo professor nos diferentes momentos da 
evolução da educação no Brasil; 
• Perceber as diferentes áreas do 
conhecimento como complementares na 
compreensão da educação brasileira; 
• Compreender as práticas educativas 
voltadas para os portadores de necessidades 
especiais no contexto brasileiro; 
• Promover a integração da disciplina História 
da Educação Brasileira com as demais 
disciplinas da série e do curso de Pedagogia. 

 
 

4ª série: História 
da Formação de 

professores 

A história da formação e 
atuação de professores 
nos diferentes tempos e 

espaços. Processo 
histórico da construção 

da identidade 
profissional de 

professores no Brasil. 

• Perceber a atuação do profissional da 
educação como resultado de um processo 
histórico; 
• Situar a configuração profissional dos 
professores em diferentes contextos 
históricos; 
• Compreender as dificuldades e os impasses 
da profissionalização do Magistério. 

Fonte: Ementas da disciplina de História da Educação do currículo de 2005 do curso de Pedagogia 
da UEL.  

 

Conforme as informações apresentadas no quadro, é possível 

constatar que o ensino da História da Educação segue uma certa linearidade. Na 

primeira série do curso de Pedagogia a temática trabalhada visava proporcionar ao 
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aluno a organização dos fatos históricos que estruturaram a educação desde a 

Antiguidade até o século XX. Os objetivos culminaram em uma prática voltada para 

a compreensão da História da Educação enquanto área de conhecimento que 

permite ao pedagogo estabelecer relações entre a sistematização do campo 

educacional no mundo. 

Logo na segunda série, a disciplina aborda a História da Educação 

no cenário brasileiro, pretendendo indentificar as influências externas que 

contribuiram para a constituição da educação no Brasil e como isto se deu em 

âmbito nacional. Para isto, buscou-se relacionar os acontecimentos históricos com 

base nas circunstâncias socias, políticas e econômicas que a constituiu. 

Na terceira série do curso a disciplina não era contemplada neste 

currículo, estando presente novamente na quarta série com a discussão sobre a 

história da formação de professores. Nesta série o ensino pautava-se nas 

discussões acerca do percurso estabelecido para formação dos professores, das 

instituições que se ocuparam por fazer esta formação, dos critérios para este 

processo, das metodologias, do profissional que se pertendia formar em cada 

momento histórico, enfim, tratava dos saberes que compunham o desenvolvimento 

da construção da formação do professor. 

Todos os conhecimentos trabalhados pela disciplina estavam em 

concordância com a perspectiva de educação apresenta pelo currículo de 2005 do 

curso de Pedagogia. Analisando os objetivos da História da Educação se certifica a 

proposta de um trabalho de integração entre conhecimentos de diferentes àreas de 

ensino, o que foi uma das características que mais chamou a atenção nesta projeto 

pedagógico, bem como, saberes fundamentais para preparar um profissional da 

educação capaz de  estabelecer relexões entre passado e presente, conhecer e 

entender os percursos da educação ao longo do tempo, suas características e 

fundamentos, de modo a interrelacionar estes conhecimentos e proudizir 

compreensões e reflexões críticas no contexto escolar em que atua. 
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3 PERCEPÇÕES ACERCA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO APRESENTADAS 

PELOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEL 

 
Neste capítulo reunimos as informações coletadas nos depoimentos 

das nove entrevistas realizadas com intuito de conhecer e entender como a 

disciplina de História da Educação contribuiu para a formação e atuação dos alunos 

do curso de Pedagogia no currículo de 2005 da UEL. 

Para que a análise das entrevistas se tornasse possível sentimos a 

necessidade de fazer um estudo acerca da estrutura da História da Educação 

enquanto disciplina e conhecer melhor a composiçao do currículo de Pedagogia na 

UEL de 2005, bem como, delimitar os procedimentos metodológicos que seriam 

utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, movimento este, expresso nos 

capítulos anteriores que agora contribuiram para tecer as discussões sobre a visão 

das ex-alunas do curso.  

 

3.1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA VISÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UEL. 

 
O foco desta pesquisa se pauta no relato das alunas egressas do 

curso de Pedagogia da UEL que participaram do currículo de 2005 com a finalidade 

de compreender como estes sujeitos históricos perceberam a contribuição da 

disciplina de História da Educação em seu processo de formação e em sua atuação 

profissional. 

Neste sentido a entrevista foi o instrumento de coleta de dados mais 

adequado para alcançar o objetivo proposto, mas, ao utilizarmos a entrevista é 

preciso considerar as especificidades de cada fala pronunciada pelas protagonistas, 

pois estamos lidando com um momento de recordações, vivenciadas de modo 

particular por cada uma, as palavras unidas às expressões se tornam elemento 

chave para o entendimento das marcas deixadas pela História da Educação na 

formação, na atuação e na vida das entrevistadas. 

A cada relato um novo elemento da realidade da disciplina História 

da Educação no curso de Pedagogia – UEL era revelado e mesclava-se com fatos já 

afirmados anteriormente por outras falas, com suas semelhanças entre as 

experiências vividas pelas egressas na disciplina, mas também, com a introdução de 
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fatos antes não mencionados. 

Ao pensarmos que as colaboradoras participaram do curso em um 

período aproximado de tempo entre os anos de 2005 à 2009, compartilhando a 

perspectiva de formação expressa pelo currículo de 2005, implica supor que as 

práticas de ensino da disciplina História da Educação durante este momento 

encaminharam-se para os mesmos objetivos em todas as turmas, mesmo que a 

prática educativa se diferencie a cada turma de alunos encontrada, a cada profesor 

que ministra a aula ao seu modo, ainda assim, as finalidades deste disciplina para a 

formação do pedagogo naquele momento estavam em concordancia em todas as 

turmas do currículo de 2005. 

O que faz um professor quando ensina? Convida alguém a aprender 
algo sobre alguma coisa a partir do repertório que ele mesmo forjou 
de conteúdos, abordagens, ferramentas, materiais, técnicas, enfim 
de tudo que faz parte da sua cultura profissional, dos seus modos de 

fazer (NUNES, 2003, p.117). 

Este aspecto demonstra a subjetividade do trabalho docente de 

modo que o professor está comprometido com um objetivo de formação comum a 

ser desenvolvido, não obstante, ser preciso integrar estas intenções de educação a 

maneira como desenvolve a arte de ensinar. Haja vista as particularidades do 

trabalho em sala de aula, tem-se o suporte para perceber o significado entre as 

diferenças e semelhanças presentes nas entrevistas. Já que, tratamos de sujeitos 

históricos que captam as informações do mundo de modo particular, constatamos 

que cada um percebe, interioriza e responde as influências de seu contexto com 

base na sua formação enquanto indíviduo, no âmbito pessoal, social, familiar, na 

perspectiva do particular e também do coletivo, pois o ser é constituído por todas as 

instâncias nas quais age e interage. 

Os relatos produzidos pelas colaboradoras proporcionaram 

condições fundamentais para a análise da História da Educação enquanto disciplina 

formadora de uma consciência histórico-reflexiva do processo de constituição do 

campo educacional. Isto se evidencia ao trabalhar com os dados de cada entrevista, 

que foram organizados em duas categorias de análise que abragem algumas 

dimensões como apresentado a seguir. 

A primeira categoria abordou o tema “A disciplina de História da 

Educação” com três dimensões: (a) Expectativa;  (b) Realidade encontrada; (c) 
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Contribuições. A segunda categoria “Aulas de História da Educação”, com as 

dimensões: (a) Conteúdos; (b) Professor; (c) Avaliação; (d) Leituras; (e) Métodos de 

aula e atividades, já específicadas anteriormente. 

Na primeira categoria, a dimensão Expectivas, foi expressa pelas 

entrevistadas enquanto alunas da disciplina de História da Educação, como 

relacionadas às suas experiências anteriores ao ingresso no curso de Pedagogia da 

UEL. Enquanto algumas relataram que já possuíam certa noção do que seria 

abordado pela disciplina, por já ter feito o Magistério, outras, relataram que não 

possuiam nenhuma ideia do que a disciplina trataria ou então a relacionaram com a 

história ensinada no ensino fundamental e médio, fazendo um paralelo entre os 

conteúdos que lá foram trabalhados e pensando que seria quase a mesma coisa na 

universidade. 

Contudo, a maioria das egressas relatou que se supreenderam com 

a História da Educação no decorrer do curso, devido a realização de um estudo 

aprofundado sobre os percursos da educação. O que fica claro com a fala de uma 

coloboradora: “Eu acho que superou as minhas expectativas na realidade, porque eu 

achava que seria o mesmo superficial que eu tive e na realidade foi muito mais 

aprofundado” (TSUKUDA, 2013, p. 1). 

Em relação à Aulas de História da Educação, mesclam-se as 

lembranças com relatos a respeito da atuação dos professores e procedimentos de 

aula; todas se recordaram de seus mestres de História da Educação em sala de 

aula, de modo especial, três delas destacaram a importância destes professores 

para o entendimento da disciplina e para sua formação profissional. 

Eu lembro que no primeiro momento eu conheci a Marta (Favaro) 
como professora e ela me mostrou a História da Educação como 
muito importante e ela foi uma boa professora, detalhou muito bem a 
História da Educação e eu comecei a ver de outra forma por ela 

(BORRAN, 2013, p. 1). 

[...] eu acho que desses fundamentos, a História da Educação é 
muito bem contemplada e muito bem representada também pelas 

nossas professoras (CARDOSO, 2013, p. 8). 

Ah! Eu lembro que ela tinha uma prática, (referindo-se a Marta 
Favaro) eu lembro bastante disso no primeiro ano, que sempre 
depois das aulas ela dava um tempo pra gente escrever o que ela 
tinha falado na aula e a gente escrevia. Eu achava isso muito bom 
porque além da gente adquirir um poder de síntese, começar a 
desenvolver isso porque a gente não tinha, mas era uma forma da 
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gente desenvolver isso. A gente também tentava recapitular. Depois 
de um tempo a gente já ia assistindo as aulas tendo isso também, se 
focando nos pontos. Eu acho que isso é bacana, pelo menos me 
serviu desta forma, cada um é atingido de um jeito (CARDOSO, 

2013, p. 4). 

[...] a maneira como a Maria Luiza aplicava, expunha o conteúdo, 
muita gente tinha dificuldade isso não é segredo para ela, porque ela 
via a situação da turma. Alunos que estavam com ela desde o 
primeiro ano de graduação sofreram e nós que tivemos um único ano 

com ela, eu simplesmente me apaixonei (BRUNO, 2013, p. 2). 

As falas representam uma parcela do que viram na atuação deste 

professores, um momento significativo para melhor entender os conteúdos 

trabalhados e estabelecer afinidade entre os conhecimentos, contudo, nem todas 

perceberam as atuações dos professores de forma cooperativa à aprendizagem. 

Como aparece na fala: “[...] eu tive muita dificuldade no primeiro ano, entrei em 

conflito com a professora, eu detestava as aulas” (PRADO, 2013, p. 1). 

Este movimento de significação da ação do outro sobre nós é um 

elemento bastante presente no processo de ensino e aprendizagem, com este 

entendimento, percebe-se o quão siginficativa foi a atuação dos professores de 

História da Educação para que os alunos pudessem criar laços de afinidade com a 

disciplina ou então se distanciar da mesma pela não afinidade. 

Os conteúdos trabalhados foram relembrados de forma superficial, 

sem maiores aprofundamentos, mas a temática de cada série foi plenamente 

contemplada pelas colaboradoras, de modo geral da seguinte forma: na primeira 

série se recordaram de estudos da História da Educação em âmbito geral, na 

segunda série dos percursos educacionais no Brasil e na quarta série a história da 

formação de professores. 

Ainda no que se refere a categoria Aulas de História da Educação, 

coube destaque para a questão da avaliação. Os procedimentos de avaliações iam 

de acordo com a postura de cada professor, a maioria optava pela prova 

dissertativa, alguns adotavam o acréscimo de trabalhos coletivos e individuais.  “Me 

lembro de ter feito no primeiro e no segundo ano provas dissertativas, no segundo 

ano com algumas questões objetivas e que pediam realmente para falar ali o que 

tinha discutido em sala, enfim” (ROCHA, 2013, p. 5). “As vezes tinham duas 

avaliações no bimestre, mas trabalhos assim muito poucos, não tinha tanto trabalho” 

(ORTEGA, 2013, p. 2). 
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A delimitação das categorias de analise tornou claro quais 

contribuições da História da Educação foram percebidas, e, nesta etapa trataremos 

da discussão acerca destas contribuições para com o processo de formação do 

pedagogo e para com a atuação profissional tanto deste pedagogo quanto do 

professor de educação infantil e anos iniciais. 

Um forma de percepção de contribuição encontrada nesta pesquisa 

diz respeito ao fato da História da Educação colaborar no processo de reflexão da 

realidade encontrada no contexto escolar. Conseguindo perceber e relacionar os 

percursos históricos da educação presentes na escola de hoje com os conteúdos 

trabalhados pela disciplina no curso de Pedagogia 

Mas hoje depois que eu fui para campo mesmo, para trabalhar eu vi 
que deu muito sentido, por exemplo, você está dando aula e entende 
porque que seu colega fala tal coisa e então você começa a refletir 
porque se sente desmotivado, porque que tem tanta mulher 
trabalhando junto com você então a gente vai buscar lá na História 

(MARQUES, 2013, p. 2). 

Deste modo, a disciplina auxilia o pedagogo a pensar na realidade 

que encontra na escola atualmente através de uma reflexão de como a escola 

chegou à atual configuração, rememorando as características fundantes do modelo 

escolar que temos, que participamos e propagamos. “A história da educação deve 

ser justificada, em primeiro lugar, como história e deve procurar restituir o passado 

em si mesmo, isto é, nas suas diferenças com o presente. (NÓVOA, 1999, p. 13). 

A percepção desta perspectiva da História da Educação pelas 

entrevistadas é bastante interessante na medida que a torna um componente 

importante para a formação do pedagogo. Já que faz necessário ao profissional 

conhecer a realidade em que atua e como se constituiu sua profissão. Os 

conhecimentos acerca do processo de organização da profissão docente permitem 

ao pedagogo ter subisídios para a compreensão do contexto escolar de forma mais 

ampla, percebendo suas influências sobre os movimentos realizados no âmbito 

escolar, notando-se que toda ação está envolvida por uma intencionalidade 

revestida por interesses que estão em evidência na época em que se toma uma 

medida a fim de transformar, alterar ou fazer permanecer. 

[...] afinal de contas as coisas estão organizadas da forma como 
estão, porque são fruto de todo um processo, entender este 
processo, entender que este processo existe, que ele não resultou, 
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não chegou num determinado resultado, de uma forma inocente, 
enfim, que existe muito mais por trás de como as coisas se 

apresentam (ROCHA, 2013, p. 2-3). 

Algumas colaboradoras colocaram que a disciplina contribuiu para 

entender como e o porquê as coisas acontecem, as transformações e permanências 

existentes na constituição da escola. Neste sentido uma delas descreve a História da 

Educação como sendo um meio de desvendar os acontecimentos passados e trazê-

los para os dias de hoje com pretensão de entender como a educação chegou ao 

que é hoje, quais os motivos que provocaram as alterações em sua estrutura ou 

então proque decidiu-se conservar algo. Então, a colaboradora retrata a História da 

Educação da seguinte forma:  

Para aquele que não conhece e tem o devido interesse em saber o 
que é eu digo que é uma fonte, uma fonte de água para recorrer, 
para quem quer realmente saber o que aconteceu. Por que a 
estratégia ou metodologia era de determinada maneira? Como era o 
contexto histórico, o que acontecia para a educação ser daquele 
jeito? O que veio acontecendo pra educação mudar e pra onde que a 
gente vai com tanta mudança acontecendo tão rápido? É a maneira 

como eu vejo (BRUNO, 2013. p. 4-5). 

De fato, o que mais se ouviu nas entrevistas é referente a disciplina 

permitir ao pedagogo perceber as mudanças e permanências contempladas na 

educação. Esta hipótese já havia sido levantada antes de efetivar a realização das 

entrevistas, no processo de elaboração do projeto deste trabalho e com as falas da 

egressas foi confirmada esta hipótese. 

Ah! Eu acho que você fica muito mais ligeira no sentido que você 
percebe as estratégias de como vão se consolidando as mudanças 
pedagógicas, principalmente porque eu estou dentro da escola, 
então você vê como muito discurso se repete com outra roupagem, 
muita coisa tenta-se dar uma cara nova, mas já foi feita e vem com 
este discurso, então acho que você consegue conceber melhor a 
realidade porque você tem um embasamento diferente do que já foi, 
por exemplo, a educação que é nosso objeto de trabalho, então a 
gente tendo conhecimento de como ela se consolidou e de quais 
foram as relações que a envolveram em todo esse processo você 
consegue mais ou menos minimamente perceber o lugar social da 
educação hoje (CARDOSO, 2013, p. 9). 

A fala representada, além de reafirmar a hipótese levantada acima, 

traz novas informações antes não esperadas, quando a colaboradora coloca que é 

possível perceber o lugar social da educação atualmente com o subsídio dos 
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conteúdos trabalhados na disciplina, indicando que a mesma oportuniza aos alunos 

não só a compreensão dos acontecimentos passados das instituições escolares, 

mas que também, concede recursos para dar base para reflexões a respeito de 

como se encontra a educação atualmente; saber distinguir qual significado a 

educação possuía no passado e qual possui hoje, a que público atende e como está 

acontecendo este atendimento educacional nas escolas. 

Quando indagadas sobre a visão da turma de cada entrevistada 

acerca da História da Educação, algumas respondem que a turma não gostava: 

Poucos gostavam desta área [...] supor de 30 eram uns 3 que 
gostavam realmente da área sabe [...] (MARQUES, 2013, p. 2). 

Na minha sala, a eu acho que as pessoas não davam muito valor, na 
História da Educação não gostavam muito assim, de estudar, 
falavam uma coisa, não viam na prática para que eu vou estudar 
História da Educação? Entendeu, e esse era o pensamento que eu 
também tinha (BORRAN, 2013, p. 3). 

A maior parte não gostava da disciplina (TSUKUDA, 2013,  p. 3). 

A turma não gostava muito (ROCHA, 2013, p. 5). 

Outros questionamentos para com a disciplina estão relacionados ao 

seu teor aparentemente teórico, justificando a prícipio a não identificação de muitos 

alunos do curso com a História da Educação, por ela não se ocupar de 

ensinamentos mais voltados a prática docente: 

[...] mas eu acho que é um conteúdo que exige muita leitura e que 
não é uma leitura que você faz de um dia para o outro, que você 
entende de uma hora para a outra, que exige uma concentração, 
uma atenção e se você não se dedicar, e, como eram aulas que não 
tinham nada de diferente eles achavam assim que eram aulas 
cansativas porque tinha muito conteúdo teórico (TSUKUDA, 2013, p. 

3). 

[...] porque é mais teoria, bastante teoria, muita história e ao mesmo 

tempo que está de um jeito, já está mudando (ORTEGA, 2013, p. 3). 

Até porque na minha turma muita gente já trabalhava na área da 
educação então tinha um apelo muito grande por questões práticas 

(ROCHA, 2013, p. 5). 

Relacionando as falas das depoentes com o contexto que se 

vivencia no curso de Pedagogia, se percebe que há grande dificuldade pelos alunos 

em perceber que a História da Educação não é somente uma vertente teórica para o 
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estudo dos processos educacionais. A turma desejava atividades que lhes 

ensinassem ações para resolver os problemas pontuais de sala de aula, de modo 

que soubessem o que fazer imediatamente ao surgir uma situação problema, o que 

em suas concepções talvez justificaria a não identificação com a disciplina, que para 

elas seria algo mais voltado ao estudo teórico. 

Mas diante das afirmativas acima cabe o questionamente acerca da 

postura profissional docente ao ministrar a disciplina. Será que os professores de 

História da Educação estão conseguindo explicitar a dimensão prática da disciplina? 

Segundo os depoimentos, a maior parte da turma naquele contexto não conseguiu 

perceber essa dimensão da prática concreta em diferentes tempos históricos da 

educação, talvez pelas metodologias utilizadas, ou então por possuirem a visão de 

que as questões práticas giram em torna especificamente da ação direta em sala de 

aula, o fazer pedagógico em tempo real. 

Mas, se olharmos para a História da Educação enquanto 

fundamento essecial para a formação do pedagogo, perceber-se-á que ela faz um 

paralelo constante entre a teória e a prática, até mesmo porque estas instâncias são 

indissociáveis no movimento do ensino e aprendizagem. 

De início, a História da Educação organiza-se como uma reflexão 
essencialmente filosófica, baseada na evocação das idéias dos 
grandes educadores, desde a antiguidade ao período 
contemporâneo (século XIX). [...] No final do século XIX, e de modo 
mais evidente no princípio do século XX, esta primeira tradição é 
prolongada por uma outra, mais marcadamente institucional. Numa 
época de edificação dos sistemas estatais de ensino, tal como os 
conhecemos nos dias de hoje, é natural que fosse concedida uma 
atenção privilegiada à gênese e ao desenvolvimento das instituições 
educativas. [...] Acentua-se, assim, o valor prático e a funcionalidade 
da história da educação, disciplina que estreita laços de proximidade 
com as temáticas da organização e administração escolares 
(NÓVOA, 1996, p. 7-8). 

Com isto fica claro que a disciplina de História da Educação 

contempla a relação constante entre a teoria e a prática, essa teoria que nos auxilia 

a inferir sobre os percursos educacionais de forma crítica e consciente e a prática na 

medida em que os movimentos de ruptura, mudanças e semelhanças estabelecem 

os modelos de formação no âmbito escolar. 

Quando indagadas de como a História da Educação contribui para 

sua ação profissional enquanto pedagogas nas instituições de ensino ou como 
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professoras de educação infantil e/ou de anos inciais do ensino fundamental, muitas 

pararam para refletir um instante assim que a pergunta fora lançada. Logo em 

seguida a maioria delas diz perceber esta contibuição para compreender os 

problemas de hoje e auxília nas tomadas de decisões que necessitam fazer em 

campo profissional.  

Eu acho que o estudo da História da Educação teve um papel muito 
importante na minha formação inicial e continua tendo no meu dia-a-
dia justamente por ter sido o eixo que me permitiu construir uma 
visão de educação, que me permitiu entender aquilo que eu acredito 
que deve ser a educação e como eu devo atuar. Sempre nas 
situações que aparecem no meu trabalho em que eu preciso tomar 
uma decisão, eu trabalho com a educação não formal, meu trabalho 
tem uma especificidade diferente da educação formal. Mas todas as 
decisões que eu tenho que tomar com certeza antes eu procuro 
pensar coerentemente com aquilo que eu acredito, e, ao pensar isto, 
ao refletir isso, em todas as decisões que eu tenho que tomar, com 
certeza a história contribui, pois isso foi formado a partir daquilo que 
eu tive acesso no curso e na disciplina de história, é o que 
fundamenta a minha ação. Porque permite que ela não seja 
irrefletida, permite que ela não seja incoerente (ROCHA, 2013, p. 6-
7). 

Fica evidente a influência que a disciplina possui na formação do 

pedagogo, tornando-se parte fundamental para compôr o currículo de 

conhecimentos necessários para a atuação profissional destas alunas. Nóvoa (2004) 

evidencia as contribuições da História da Educaçãoas em quatro pontos, colocando-

a como necessária para cultivar o saudável ceticismo; para compreender a lógica 

das identidades múltiplas; pensar os indíviduos como produtores de história; para 

explicar que nã há mudança sem história. 

Apoiando-se nestas perspectivas levantadas pelo autor acima, é 

plausível relacionar as visões que as egressas possuem acerca das contribuições da 

disciplina em sua formação e atuação profissional com os pontos evidenciados pelo 

autor. Quando ele coloca que a História da Educação permite o cultivo do saudavél 

ceticismo no pedagogo, as colaborados também perceberam esta contribuição, 

assim como está explicito na seguinte fala: 

Então eu acho que entender o nosso passado faz a gente reavaliar 
certas atitudes, torna o profissional mais crítico, saber onde ela está 
pisando, o que aconteceu, isso ficou para mim (PRADO, 2013, p. 5). 

[...] a história é feita de rupturas e de continuidades, vemos que 
muitas coisas foram transformadas outras se mantiveram visando 
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sempre a melhoria e o bem da educação, então isso é importante 
para você atuar hoje, para você conhecer o passado, acho que isso 
ficou claro! Tentar compreender o passado para você atuar de um 
forma melhor no presente ou até mesmo no futuro (VERÇOSA, 2013, 

p. 4). 

Ao remeter-mos para a compreensão da lógica das identidades 

múltiplas, Nóvoa (2004) traz que a disciplina permite traçar o perfil da sociedade dos 

diferentes contextos históricos e como a cultura predominante influência nas 

propostas educacionais, este ponto foi apreendido por algumas entrevistadas e a 

fala a seguir demonstra claramente isto. “Sim, a influência da religião, por exemplo, 

chega na aula tem que rezar então a gente percebe essa influência que a gente 

estudou lá na História da Educação brasileira lá no curso de Pedagogia” 

(MARQUES, 2013, p. 2). 

Reconhecer que cada sujeito produz história é um passo para 

entender que sua ação pode afetar a vida de outros indivíduos também, este 

aspecto foi notado apenas por uma das colaboradoras no momento da entrevista. 

Colocando que a História da Educação ajudou a entender que ela faz parte do 

processo educacional, da História da Educação. 

Uma das coisas que mais me ajudou a perceber a História da 
Educação é que agora, hoje, eu agora faço parte de uma história da 
educação, eu estou em uma determinada sociedade que exige um 
modelo de formação de homem para atuar nessa sociedade ou 

contrapor essa sociedade (TSUKUDA, 2013, p. 3). 

A noção de que as mudanças se dão por meio da história foi em 

suma a perspectiva mais abordada em todas as entrevistas, a maioria das egressas 

compreenderam que a História da Educação contribui para conhecer aquilo que 

permaneceu o processo histório e o que mudou com ele, além disso, fazem uma 

reflexão mais profunda demonstrando que a disciplina possibilita pensar aerca da 

realidade em que atua e orientar sua prática, “[..] ela vai te ensinar coisas que vão te 

fazer refletir a respeito de como as coisas estão hoje de como as coisas foram no 

passado para você adotar as suas práticas, para construir aquilo que você acredita” 

(ROCHA, 2013, p. 5). 

Cada frase construída pelas colaboradoras desta pesquisa trouxe a 

tona lembranças de um momento histórico vivido particularmente por elas e 

coletivamente em sua turma. Saber interpretar as informações produzidas 

relacionando com  os referenciais teóricos que embasaram o entendimento da fala e 
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do contexto histórico a que se referia foi um movimento importante para garantir 

integridade a visão expressa pelas egressas sobre as contribuições da História da 

Educação em sua formação e atuação pedagógica. 

 



 48 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa desenvolvida neste trabalho teve como objetivo discutir  

as contribuições da disciplina de História da Educação para a formação e atuação 

dos pedagogos. Para compreender tais contribuições foi preciso realizar entrevistas 

com alunas que participaram das aulas de História da Educação, deste modo, a 

História Oral muito nos ajudou a elaborar o instrumento de pesquisa e produzir as 

fontes necessárias para alcançar respostas para nossa pergunta. Foram tomadas 

como fonte as lembranças relatadas por alunos que frequentaram o curso de 

Pedagogia da UEL durante a vigência do Projeto Pedagógico de 2005, ou seja, 

alunos do curso no periodo 2005 a 2009. 

Retomando a pergunta que orientou todo o trabalho - “Qual a 

contribuição dos conteúdos da disciplina de História da Educação na atuação 

profissional dos egressos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina (2005)?”, sentimos como indispensável trazer a tona os conceitos  que 

constituem a História Oral e a disciplina de História da Educação, portanto nos dois 

primeiros capítulos forma utilizados para que se construísse um perfil metodológico 

da pesquisa e a caracteriação da disciplina em análise. 

O primeiro capítulo que trata da História Oral enquanto método de 

pesquisa confiável e múltiplo em possibilidades para análises, o que fez com que 

entendessemos melhor as características da pesquisa que parte do depoimento de 

sujeitos protagonistas da história e ainda desmacara os estigmas para com as 

pesquisa desta categoria, em que a principal fonte não está nos documentos 

escritos já produzidos pela sociedade culta, mas está nas memórias que as pessoas 

que participaram de dado momento histórico, haja vista que estas pessoas são 

agentes diretos da na construção da história, vivenciam cada fato, compartilham 

ideologias, constroem conhecimentos. 

Saber as especificidades da História Oral permitiu entender o 

processo de coleta de dados utilizados aqui, isto é, conhecer a maneira mais 

adequada para se realizar a entrevista com as colaboradoras. Cada cuidado com a 

realização das questões abordadas na entrevista que levariam à resposta para 

nossa pergunta central foi de fundamental importância para não inibir as 

entrevistadas nem influenciar suas respostas. As aprendizagens provenientes do 

estudo da História Oral não se resumem aos conhecimentos acerca de sua 
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composição como método de pesquisa, vão além, nos ensinam a respeitar as 

perspectivas do outro em relação a realidade, sobretudo, a considerar que cada 

indivíduo é fruto do contexto em que vive, das influencias que recebe de seu 

ambiente. 

 Logo em seguida, o próximo capítulo vem esclarecer a História da 

Educação como disciplina. Algo que a princípio nos parece ser tão óbivio também 

provoca inquietações. O que nos motivou neste capítulo foi a indagação acerca de 

como a História da Educação se constitui na qualidade de disciplina? O que a torna 

uma disciplina e não apenas um registro do processo histórico da educação? Para 

isso apoiamos as discussões em Chervel (1990) que traz definições sobre as 

características de uma disciplina escolar, de modo a entendê-la como o conjunto de 

conteúdos escolares referente a determinada área de conhecimento. Então, 

compreendemos que a disciplina de História da Educação se refere a soma dos 

acontecimentos ocorridos ao longo da história que influenciaram na composição do 

sistema escolar, dos percursos educacionais, das práticas de ensino e da 

aprendizagem. 

A elaboração destes dois capítulos auxiliaram nas análises das 

entrevistas culminado no último capítulo em que discutiu-se as contribuições da 

disciplina a partir da fala de cada entrevistada. As entrevistas foram 

semiestruturadas, para as nove ex-alunas foram feitas as seis perguntas contidas no 

roteiro de entrevistas. Mesmo assim, outras perguntas surgiram conforme as 

colaboradoras relatavam suas experiências na disciplina de História da Educação, 

indagações que não estavam anotadas no roteiro, mas que foram estimuladas pelas 

informações trazidas pelas protagonistas. 

Na tentativa de aproximar uma ideia referente a quais seriam as 

contribuições percebidas pelas egressas, tínhamos como hipótese que muitas não 

perceberiam ou não saberiam como externalizar as contribuições da disciplina de 

História da Educação, hipótese essa baseada nos constantes  questionamentos 

acerca do caráter aparentemente teórico da disciplina que se ouve dos alunos 

atualmente no nosso convívio diário. Contudo, o resultado não foi este. A maioria 

das entrevistadas conseguiu perceber as contribuições e até utilizar exemplos para 

explicar quais seriam. Vale considerar que de modo particular uma das egressas 

enfatizou não perceber a contribuição da disciplina no momento de sua atuação 

profissional. 
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Com a percepção das egressas acerca das contribuições da 

disciplina é possivel concluir que a História da Educação possuiu para elas três 

grandes formas de colaboração na formação e na atuação do profissional da 

educação. A primeira forma de contribuição percebida por elas diz respeito ao fato 

da disciplina auxiliar  a entender como os fatos históricos acontecem e as causas 

que culminam nestes acontecimentos. Colocam que a História da Educação ajuda a 

compreender o processo que leva às mudanças, rupturas e permanências do 

contexto escolar, contribui para conhecer e compreender o processo histórico da 

educação ao longo do tempo até os dias atuais. 

A segunda forma de contribuição está atrelada a sua colaboração no 

processo de reflexão da realidade encontrada no âmbito escolar, seja  dentro de 

sala de aula com os alunos, seja na equipe pedagógica trabalhando com os 

profesores, ou ainda, na educação não formal. A terceira contibuição relatada vem 

ao encontro da segunda, enquanto uma perspectiva que coopera na reflexão da 

realidade, contribui para a compreenção dos problemas de hoje e auxilia nas 

tomadas de decisões no momento de atuação do pedagogo. Perpassando, portanto, 

o exercíco da reflexão, primeiro ajuda o pedagogo a pensar sobre a situação 

problema para assim chegar a conclusão do que é mais apropiado a ser feito 

naquele contexto. 

Outras contribuições foram percebidas, mas de modo mais pessoal, 

uma delas é o reconhecimento de se sentir pertencente à história educacional e 

através da disciplina de História da Educação conseguir ver-se como sujeito que 

produz história, atua neste e sobre o processo da educação. Como também, 

identificaram que a disciplina é importante para que o pedagogo conheça a história 

de sua profissão, um profissional qualificado necessita saber como se estruturou seu 

campo de atuação. 

Neste sentido este estudo da História da Educação proporcionou 

ampliar os conhecimentos acerca tanto da disciplina quanto de suas contribuições 

para a formação e atuação do Pedagogo. Mas, estes conhecimentos foram além, 

resultando em um processo de amadurecimento de ideias, expectativas e conceitos. 

Nos limites deste trabalho, considerando que tomamos como fonte o 

depoimento de pequena parcela de ex-alunos, podemos considerar que nossa 

hipótese inicial foi superada ao ver que a maioria das entrevistadas conseguiu 

perceber as contribuições da disciplina, isto torna a pesquisa ainda mais instigante 
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para a reflexão acerca dos ensinamentos que esta área de conhecimento propoe em 

sala de aula na universidade. Saber que em grande parte a disciplina tem 

conseguido atingir seus objetivos de formação é considerávelmente gratificante, 

afinal, todas as discplinas devem contribuir para uma formação adequada do 

pedagogo. 

Acreditamos que esta pesquisa atingiu o objetivo a que se propôs. 

Ainda assim, entende-se que é posível trabalhar outras perspectivas com as 

análises então realizadas, fazer novas indagações sobre a temática e até lançar 

olhares a outros aspectos sobre o que já foi analisado ou então aos aspectos que 

não foram abordados. 
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APÊNDICE A 

Apresentação 

 

A aluna Naiara Franciele Bugatti matriculada sob nº 201000330568 

no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina é minha orientanda na 

pesquisa que tem como tema a História da Educação no curso de Pedagogia da 

UEL, para realização do seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

 As informações coletadas, além de serem trabalhadas nesta 

pesquisa passarão a compor o acervo documental do Laboratório de Pesquisa em 

História da Educação – LEPHE/EDU/CECA que agrega professores e estudantes 

vinculados à área de História da Educação. 

O objetivo desta pesquisa é recuperar lembranças acerca da 

disciplina História da Educação, pretendendo identificar como atualmente os 

conhecimentos trabalhados naquela disciplina se incorporam (ou não) ao trabalho 

e/ou saberes profissionais dos egressos do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina no período de 2005 a 2008. 

Os dados alcançados com esta pesquisa nos permitiram conhecer 

mais a fundo a proposta curricular da disciplina História da Educação no curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina durante o período em análise, 

bem como estabelecer relações entre os conteúdos propriamente trabalhados e o 

significado dos mesmos para os alunos que fizeram parte deste momento do ensino. 

 Desde já agradecemos sua participação e nos colocamos à 

disposição. 

Atenciosamente, Profª Drª Maria Luiza Macedo Abbud. 
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APÊNDICE B 

Carta de cessão de direitos 

 

Eu, ______________________________________, estado civil 

________________, número do documento de Identidade ____________________ 

declaro para os devidos fins que cedo os direitos de minha entrevista realizada no 

dia ____________________, transcrita e autorizada para leitura como fonte para a 

pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia da acadêmica Naiara 

Franciele Bugatti e para o acervo do LEPHE - Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

História da Educação vinculado ao Departamento de Educação da Universidade 

Estadual de Londrina - UEL, podendo ser usada integralmente ou em partes, sem 

restrições de prazos e citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo a 

sua audição e o uso das citações a terceiros, ficando vinculado o controle ao 

LEPHE. 

 Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a 

presente. 

 

 

Londrina, _________ de _________________ de 2013.  

 

 

 

 

___________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Roteiro para entrevista 

 

1- Você lembra-se das aulas no curso de Pedagogia e da disciplina de 

História da Educação? O que você lembra? 

 

2- Quais eram os conteúdos, os procedimentos metodológicos, as 

leituras, as formas de avaliação assumidas na disciplina de História da 

Educação? 

 

 

3- Como a História da Educação era vista no curso de Pedagogia por 

você? E por sua turma? 

 

4- Você lembra-se dos professores que ministraram a disciplina de 

História da Educação? 

 

5- Como é que você avalia hoje o papel da história da educação na sua 

formação? 

 

6- Atualmente, na sua atuação profissional você percebe a influência 

da História da Educação? De que maneira? 
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APÊNDICE D 

Tabela 2 - Tabela de categorias e dimensões para análise das entrevistas 

 

 
 

 

 

 

 

1. Categoria Dimensões 

 
 

A disciplina de 
História da 
educação 

 
(a) Expectativas 

 

 

 
 

(b) Realidade 
encontrada 

Individual:  

 

 
Coletiva:  
 

 
(c) Contribuições 

 

 
  

2. Categoria Dimensões 

 
 
 
 
 
 
 

Aulas de História 
da Educação 

 
(a) Conteúdos 

 

 

 
(b) Professor 

 

 

 
(c) Avaliação 

 

 

 
(d) Leituras 

 

 

 
(e) Método de aula 

e Atividades 
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APÊNDICE E 

CD com as entrevistas transcritas. 
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ANEXO A 

Ficha de registro e controle (retirada da Tese de doutorado de Maria Luiza Macedo 

Abbud - elaborada para controle das entrevistas a partir da sugestão de Meihy) 

 

A - Dados do depoente: 

1. Nome completo:  

2. Local e data de nascimento:  

3. Endereço atual: nº     Bairro:       CEP:    Cidade:     Estado:      

4. Documento de identidade:        local de emissão ........... 

5. Formação:  

6. Profissão atual:  

7. Instituição:  

 

B – Dados de contato: 

1. Indicação desse colaborador:  

2. Data e forma do contato inicial: 

3. Data e local da entrevista: 

 

C – Dados de andamento do trabalho com os depoimentos 

1. Transcrição ................  a ..................... 

2. Textualização ................  a ..................... 

3. Conferência ................  a ..................... 

 

 

 


