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“Não venham nos proibir de pensar, de refletir e de 

agir em busca de nossos horizontes. Tampouco 

pensem vós, os corvos vampiros que sugam o que 

há de mais brilhante no ser humano: a liberdade 

de sonhar com um mundo maravilhoso e de paz, 

justo e solidário, que irão nos abater diante dos 

nefastos ataques às nossas utopias. Saibam todos 

aqueles que emergem das profundezas obtusas 

com seus pensamentos vis, mesquinhos, 

retrógrados, conservadores, reacionários e 

segregacionistas que não iremos desistir de 

semear nossas esperanças: a justiça social, a 

dignidade humana e a educação como ponte para 

aqueles que se inclinam a avançar, por intermédio 

e para além das fronteiras do conhecimento, em 

direção a um mundo realmente melhor, em que o 

processo educacional seja de fato um incentivador 

de nossos traços marcados pelo espírito coletivo 

que, por vezes, se encontra adormecido em 

nossos corpos. Corpos estes que parecem 

modelados pelo poder fragmentador e usurpador 

que ecoa através das profundezas das 

desigualdades sociais. Mas não, não nos daremos 

por vencidos, haveremos de reencontrar em nossa 

própria história, ao remexer nas atrocidades que 

nós mesmos nos causamos e que são 

patrocinadas pelos poderes indignos vinculados 

aos perpetuadores das injustiças sociais, os 

caminhos a serem reescritos para que nos 

libertemos daquilo que nos desfaz de nossos 

horizontes de experienciarmos a vida ante a 

integralidade de nossa existência”.   

Leandro Regis (2019). 

 

“La fuerza de nuestra lucha es la solidaridad, 

luchemos por un futuro que no sea blanco sino de 

color”. 

Sin Dios (1993). 
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RESUMO 

 
A educação se apresenta como horizonte limítrofe para que se possam projetar 
mudanças substanciais nas relações humanas. Embora a educação no contexto 
escolar possa aventar tal possibilidade, ela se constitui mediada de disputas que 
perpassam legislações e conflitos inerentes às concepções curriculares, nas quais se 
assentam suas bases. Nesse campo fértil de discussões, este trabalho emerge com 
o objetivo de discutir a importância do ensino de História, enquanto elemento passível 
de suscitar a ampliação da consciência histórica de estudantes, em um contexto de 
Ensino Médio Integrado, a fim de fomentar transformações reais em direção a uma 
sociedade mais digna e justa. Imerso como recorte para a aplicação de uma sequência 
didática, lançamos mão do debate em torno do racismo. Tal comportamento é uma 
problemática que perdura por toda a história brasileira, manifestando-se, também, na 
região onde se encontra o IFSC – Câmpus Gaspar. Procuramos perceber o 
entendimento, por parte dos estudantes envolvidos na efetivação das atividades 
exercidas em sala de aula, a importância do conhecimento histórico para a formação 
de sujeitos que entendam as conjunturas históricas que dão causa a problemas 
sociais. Por intermédio de pesquisas bibliográficas e documentais, das observações 
de campo realizadas durante a aplicação da sequência didática, no segundo semestre 
de 2018, junto aos discentes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de 
Química e de Informática, do Câmpus de Gaspar, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), bem como das respostas obtidas por 
meio de pesquisa efetuada com base em um questionário aplicado após as atividades 
desempenhadas na sequência didática e respondido por um total de 40 estudantes, 
observam-se os seguintes resultados. Para haver uma perspectiva de formação 
integral em cursos de Ensino Médio Integrado, há a necessidade de contato com o 
conhecimento dito propedêutico. Nesse ínterim, o ensino de História é um elemento 
importante para se alavancar a compreensão acerca das relações humanas, a fim de 
possibilitar a ampliação da consciência histórica. Por conseguinte, o debate acerca do 
racismo é uma dimensão relevante na medida em que possibilita discutir este 
problema social sob um viés histórico, na intencionalidade de se superar tal situação, 
a fim de buscarmos relações humanas pautadas no respeito e na compreensão acerca 
das diferentes histórias e culturas. Salienta-se a Pedagogia Histórica-Crítica como 
base teórico-metodológica capaz de proporcionar maior proximidade na relação 
teoria-prática/vida cotidiana-conhecimento elaborado. E, por fim, e não menos 
importante, há desafios que emergem do próprio contexto pesquisado, no qual a 
perspectiva de formação integral precisa ser articulada tanto na sala de aula, quanto 
no horizonte institucional. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Consciência Histórica. Racismo. Ensino Médio 
Integrado. 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Education presents itself as a boundary horizon for projecting substantial changes in 
human relations. Although education in the school context can contribute to this 
possibility, it is mediated by disputes that permeate the laws and conflicts inherent to 
the curricular conceptions on which its foundations are based. In this fertile field of 
discussions, this work emerges with the objective of discussing the importance of 
History teaching as an element capable of raising the historical awareness of students 
in an Integrated High School context, in order to foster real transformations towards a 
more dignified fair society. Immersed in the application of a didactic sequence - which 
purpose is included in the compulsory production of an educational product - we 
choose the debate around racism, characterized by maintaining the imaginary that 
there are hierarchical differences originating from different cultural identities and/or 
skin color, for example. Such behavior is a scourge that continues throughout Brazilian 
history, also manifesting itself in the region where the IFSC - Câmpus Gaspar - is 
located. In this sense, in bringing this theme to the debate in the classroom, we try to 
comprehend the understanding by the students involved in the effectiveness of the 
activities carried out in the classroom, of the importance of historical knowledge for the 
formation of subjects which understand the historical conjunctures that give rise to 
social problems. Consequently, how these problems remain in the present day. And, 
furthermore, how the correlation between what students bring from their everyday 
experiences and scientifically elaborated historical knowledge can foster a think-act to 
improve relationships between people in the most diverse dimensions of life. By means 
of bibliographical and documentary researches, field observations made during the 
application of the didactic sequence, in the second semester of 2018, together with the 
students of the Technical Courses Integrated to the High School of Chemistry and 
Informatics, Câmpus de Gaspar, Federal Institute (Santa Catarina), as well as the 
results obtained through a questionnaire applied after the activities carried out in the 
didactic sequence and answered by a total of 40 students, it is observed that the 
teaching of History is important, since it allows to bring to the knowledge of the students 
the historical constructions that give cause to certain situations that perpass the daily, 
such as the impregnated racism in our society. It is also shown that professional 
qualification does not take place with a perspective of completeness without the debate 
about human relations. However, there are challenges that emerge from the 
researched context, in which the perspective of integral formation needs to be 
articulated both in the classroom and in the institutional horizon. 

Keywords: Integrated High Education. Teaching of History. Historical Consciousness. 
Racism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um assunto que permeia a minha existência, pois desde meus 

seis anos de idade até este momento, já com 34, foram pouquíssimos os momentos 

em que não estive envolvido com a educação, seja estudando ou seja trabalhando em 

locais que se vinculam diretamente com ela, ainda que não tenha tido a oportunidade, 

até o momento, de estar em sala de aula de forma oficial – como professor, enquanto 

profissão – o que pode e desejo que venha a acontecer. 

Acredito, de fato, que uma sociedade... um mundo melhor só poderá tornar-se 

real com o contínuo debate e com contínuas realizações no campo educacional, a fim 

de alçar a existência de nós homens e mulheres a um patamar que permita 

encontrarmos, ainda que nas contradições inerentes à nossa condição humana, uma 

experiência de vida mais justa, mais digna, e que possamos reconhecer, nas 

dessemelhanças e singularidades humanas, a riqueza que nos permita superar as 

mazelas sociais. 

Optar por trazer à baila discussões que enredam o Ensino Médio Integrado e o 

ensino de História se deve basicamente ao fato de: o autor desta dissertação possuir 

formação em História e, ao trabalhar no meio educacional ainda que não diretamente 

ligado à sala de aula, buscar contribuir para a compreensão de que a educação é uma 

ferramenta poderosa para a mudança social. Entender que não podemos 

compreender o momento em que vivemos, nem planejar um futuro mais justo sem 

entendermos o passado e as escolhas que nos fazem, ainda, viver em meio a tantos 

problemas sociais. Manter viva a utopia de poder andar em um mundo que se suponha 

ter superado as trágicas mazelas coletivas que nos tornam, ao mesmo tempo, tão 

próximos e tão distantes enquanto seres humanos e, por fim, contar com o apoio de, 

dentre outros, de um orientador com vasto conhecimento tanto na área da História 

quanto na área da educação em geral, para se construírem as veredas desta 

caminhada. 

Diante dessa breve contextualização acerca das motivações pessoais basilares 

para se elaborar esta dissertação, desejamos, nas linhas que se seguem nesta 

introdução, ambientar o leitor quanto às temáticas, desafios e principais conceitos 

tratados, isto é, as partes integrantes que formam a totalidade deste trabalho, qual 

seja: a contribuição do ensino de História para a formação dos estudantes dos cursos 
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técnicos integrados ao Ensino Médio de Química e de Informática do IFSC – Câmpus 

Gaspar: o racismo em debate. 

Realizar pesquisas no âmbito do Ensino Médio Integrado nos remete ao fato 

de que nem sempre o Ensino Médio foi visto como um espaço-tempo capaz de 

possibilitar uma formação integral e humana dos sujeitos, unificando em um mesmo 

currículo a formação básica e a formação profissional. 

A educação profissional e a educação básica no Brasil passaram por diversos 

momentos de debates e formas de implementação distintas no transcurso da história 

educacional nacional. Neste sentido, para fins de contextualização contemporânea, 

pode-se destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, o Decreto 2.208/1997, o Decreto 5.154/2004 e a Lei 

11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Expresso na LDB (1996), o Artigo 1º §2º dispõe que a educação escolar deverá 

vincular-se “ao mundo do trabalho e à prática social”. Entretanto, de acordo com 

Moura (2007), a LDB traz, de forma mínima, a discussão a respeito da associação 

entre formação propedêutica e profissional. 

Envolto na conjuntura neoliberal adotada pela política governamental brasileira 

em relação aos devires econômicos, em fins da década de 1990, o Decreto 

2.208/1997 expressou a desarticulação da integração entre ensino profissionalizante 

e ensino propedêutico (MOURA, 2007). 

Na esteira da mudança do governo nacional, processada em outubro de 2002 

e efetivada em janeiro de 2003, em julho de 2004 é publicado o Decreto 5.154/2004, 

legislação que busca retomar os debates das décadas anteriores sobre o trabalho 

como princípio educativo e apresenta em seu artigo 4º a possibilidade de reestruturar 

o Ensino Médio. Esse decreto promoveu a possibilidade de articulação entre o ensino 

propedêutico e o ensino profissionalizante, propiciando alcançar uma educação para 

além da dicotomia entre essas duas formas de ensino (MOURA, 2007). 

A materialização estrutural, em termos institucionais, no que concerne ao fato 

de expansão do ideal de ensino propedêutico articulado ao ensino profissionalizante, 

se dá com a Lei 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT), estimulando a ampliação ao acesso à uma 

educação, conforme preconizado no Artigo 7º desta Lei, arraigada nos princípios do 

trabalho e da emancipação humana.  
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É neste contexto de criação da Rede Federal que o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET-SC) se transforma, em 2008, em 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), 

passando assim a atuar como tal a partir do ano de 2009, expandindo-se para todas 

as regiões do Estado. Inclusa nesta perspectiva, a região do Vale do Itajaí, onde está 

situada a cidade de Gaspar e, onde, no ano de 2010, foi instalado o Câmpus Gaspar 

do IFSC. 

Dentre os diversos cursos ofertados pelo IFSC - Câmpus Gaspar, estão o 

Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio e o Curso Técnico em 

Informática Integrado ao Ensino Médio, os quais têm como objetivo comum formar 

cidadãos para participar de forma crítica e autônoma na vida social (IFSC, 2015; IFSC, 

2016). 

Esse recorte de ambos os PPCs vai ao encontro do que se deseja quando se 

aborda o ensino integrado enquanto princípio formativo educacional “[...] que 

compreende como direito de todos ao acesso a um processo formativo, inclusive 

escolar, que promova o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e 

intelectuais” (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 62). Desenvolver física e 

intelectualmente é, em suma, exercer todas a dimensões que constituem o ser 

humano no intuito de que as partes – essas dimensões físicas e intelectuais – possam 

propiciar a formação e a compreensão de um sujeito para consigo mesmo em sua 

totalidade e, de sua totalidade, possa entender as contradições que formam a relação 

dialética entre as partes constituintes que constituem a integralidade da realidade que 

conecta cada ser em si ao contexto humano amplo e coletivo. 

 Para Gaudêncio Frigotto (TV PAULO FREIRE, 2014), uma formação 

profissional de qualidade, em tempos atuais, não é possível sem uma base sólida de 

conhecimentos em áreas como ciências, história, geografia, etc., em geral, da 

capacidade de raciocinar em uma amplitude maior que a proposta profissionalizante 

voltada estritamente aos afazeres técnicos e vazios da capacidade ontocriativa e 

crítica humana. Advém dessa percepção a perspectiva de, no Ensino Médio, se tomar 

o trabalho enquanto princípio educativo – a relação intrínseca entre a existência do 

homem e sua forma de produzir a si mesmo enquanto ser dotado de capacidade de 

transformação da natureza em benefício próprio – mediado pelas produções 

científicas e culturais. 
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Notadamente, o ensino integrado e, no caso em tela, o Ensino Médio Integrado, 

pode vir a ser um espaço-tempo permeado de oportunidades, não apenas aquelas 

direcionadas à uma formação profissionalizante que pode, no futuro, trazer a 

perspectiva de autossustento, senão e tão importante quanto, a formação humana 

ampla, direcionada à compreensão de toda a conjuntura vivencial caracterizada pela 

realidade multifacetada de um sistema social excludente e fortemente assolado por 

preconceitos de diversos tipos, tais com o racismo. 

Refletir o ensino integrado enquanto possibilidade de avanço social parece 

inesgotavelmente necessário em tempos de um cenário que se desenha enquanto 

retrocesso educacional. Uma perspectiva reducionista patrocinada pela 

contrarreforma do Ensino Médio – Lei 13.415/2017. Esta Lei visa impugnar os avanços 

educacionais até agora conseguidos, procurando desestabilizar o progresso relativo 

à educação gratuita e de qualidade. 

A conjuntura educacional nacional atual requer, uma vez mais, o acirramento 

em defesa de uma concepção de formação escolar que avance em direção a 

superação de uma sociedade em sua maioria formada por pessoas, que por ora 

parecem combalidas por tanta injustiça social, uma injustiça que se demonstra 

naturalizada no seio de um povo enfraquecido pelas árduas condições de trabalho e 

o acesso ainda deficitário, embora passando por melhorias e expansão, nas duas 

últimas décadas,  à uma educação capaz de fomentar a real transformação social. 

É neste cenário de um povo furtivamente impelido a, dentre outras coisas: 

aceitar as condições subalternas que lhes são impostas; acreditar que divisões de 

classe são processos naturais ao desenvolvimento humano; admitir como justificáveis 

preconceitos étnico-raciais, que assolam o conglomerado humano, que uma 

educação crítica e emancipadora se faz primordial. 

No formato em que ocorrem os cursos que auxiliam na realização desta 

pesquisa, a formação profissional não pode abdicar daquilo que um curso de Ensino 

Médio Integrado pode oferecer, ou seja, a possibilidade de formar, além de excelentes 

técnicos em determinada área profissional, seres humanos capazes de observar a 

realidade em que estão imersos a fim de transformá-la em um ambiente propício à 

superação dos dilemas sociais existentes. 

Inserido nesse panorama escolar, emerge a História na qualidade de 

componente curricular passível de ser empregada no sentido de corroborar na 
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formação ampliada e de caráter eminentemente humano dos indivíduos. O 

entendimento de que a História, enquanto conhecimento a ser trabalhado no âmbito 

escolar se faz pertinente e, mais do que isso, importante, se dá pelo fato de que, 

conforme Silva (2017, p. 32), “estudamos História para entendermos o que somos, 

fomos, poderíamos ter sido e poderemos vir a ser, o que outras sociedades são, foram 

e podem vir a ser”. A afirmação nos coloca a magnitude da relevância do ensino de 

História no contexto escolar, visto a possiblidade deste conhecimento propiciar 

conexões existenciais daquilo que os homens produzem ao longo do tempo. 

O movimento interpretativo do mundo, promovido pelo conhecimento histórico, 

permite aos homens e às mulheres apreenderem de forma mais elaborada a realidade 

em que estão enredados. A oportunidade de serem levados a conhecerem os 

processos de desenvolvimento humano, nos seus mais diversos aspectos, pode 

propiciar entendimento mais aprofundado da própria vida e da vida em sociedade. 

O ensino de História, nesse ínterim, empreende ampliar essas conexões 

temporais do sujeito para consigo e para com as demais pessoas, uma vez que todos 

são parte de uma história pessoal e social, que não se faz apenas no tempo presente. 

Suscitar nos estudantes o encontro da percepção histórica individual e coletiva 

com o conhecimento científico especializado, permite aos sujeitos ampliar o 

conhecimento de contextos que ultrapassam a compreensão minimalista estabelecida 

no senso comum.  

Ao se aproximar a realidade cotidiana pessoal e coletiva do conhecimento 

científico, na perspectiva histórica em ambas as dimensões, viabiliza-se desenvolver 

o que se define como consciência histórica. Este conceito, de forma mais abrangente, 

situa-se na capacidade de transformar os acontecimentos históricos, desde o 

horizonte da vida prática, em uma interpretação capaz de potencializar a atribuição de 

sentido aos fatos historicamente produzidos ante a correlação entre passado, 

presente e futuro (RÜSEN, 2001). 

A partir do debate em torno: a) do currículo enquanto conceito que possui 

diversas facetas e é cercado por disputas políticas e ideológicas; b) do Ensino Médio 

Integrado, como concepção educacional capaz de estimular a formação integral dos 

estudantes; c) da Lei 13.415/2017, que suscita uma formação parcial e fragmentária, 

contrária à proposta de Ensino Médio Integrado; d) da História como conhecimento 

fundamental capaz de ampliar a consciência histórica dos indivíduos, por meio do 
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ensino de História e; e) da própria análise de aspectos redacionais, quanto à 

concepção educacional que guia os projetos pedagógicos dos cursos que auxiliam 

nesta pesquisa, houve a necessidade de se pensar um produto educacional que 

permitisse ser aplicado em um contexto educacional específico. Isto teve a finalidade 

de atender a demanda do Mestrado Profissional e, também, possibilitar que esse 

produto, ao ser analisado em conjunto com os debates aqui elencados, pudesse 

fornecer elementos que se vinculam à perspectiva da necessidade de se pensar a 

educação, nesse caso a escolar, como ambiente propício à formação humana e ampla 

dos sujeitos. 

Dessa forma, optou-se pela elaboração de uma sequência didática que 

suscitasse a importância da História e da formação integral para uma concepção 

educacional que desse suporte à capacidade reflexiva e ativa em meio à realidade na 

qual nos encontramos. Diante disso, uma temática que surgiu, não ao acaso, pensada 

para o contexto do ensino de História, em sala de aula, foi o racismo. Isso se deveu 

ao fato de que abordar o racismo é algo que permeia a sociedade como um todo, 

tendo em vista que sua prática se associa à ideia de que possamos dividir os seres 

humanos em “raças” e, assim, hierarquizá-los em seres mais e menos evoluídos. Essa 

decisão também foi fruto do contato com a professora de História do IFSC – Câmpus 

Gaspar, que faz parte do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), do 

IFSC. 

A título de complementariedade para a execução da sequência didática, houve 

a necessidade de se buscar fundamentações teóricas que servissem de apoio ao 

debate acerca do racismo e da pedagogia histórico-crítica como suporte teórico-

metodológico para a execução das atividades. 

A fim de se elaborar a dinâmica a ser trabalhada em sala de aula, perscrutamos 

de forma breve o que vem a ser a sequência didática. Essa forma de se abordar 

determinado assunto leva em conta a noção de um encadeamento de atividades/aulas 

para a consecução de um processo de ensino-aprendizagem que não possui uma 

forma única de se realizar, mas que pode se utilizar de diversos materiais – livros, 

notícias, vídeos, etc. – e formas de se trabalhar a temática a ser discutida – por 

exemplo, aula expositiva e dialogada, no intuito de se atingir os objetivos previamente 

dispostos na relação entre professor e estudantes. 
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Para essa sequência didática, se tomou como tema essencial o racismo, pois 

tal tema refere-se à uma problemática que acompanha a sociedade brasileira e, por 

consequência, a sociedade onde se encontra o IFSC – Câmpus Gaspar, seus 

estudantes e comunidade em geral, que se baseia nos seguintes pontos. 

Primeiramente, temos o fato de que há leis que determinam que as instituições 

escolares têm por obrigação levar este debate para o contexto da sala de aula, dentre 

elas, destacam-se a Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008, que estabelecem, 

respectivamente, a obrigação da inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a 

temática “História e Cultura Afro-brasileira” (BRASIL, 2003) e “História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena (BRASIL, 2008). Outro ponto importante é o fato de ser, ainda 

que não tão facilmente possível identificar, na região onde se localiza o IFSC – 

Câmpus Gaspar, notícias que versam sobre atos racistas sofridos por pessoas em 

diferentes espaços sociais, que vão desde o pedreiro ao advogado; e, além disso, 

pelo pesquisador responsável pela redação desta dissertação ser morador de 

Blumenau, cidade que faz limite com a cidade de Gaspar, saber que existe uma tônica 

racista velada e que fica escamoteada, dentre outras formas, em piadinhas, em 

olhares de desprezo/repulsa direcionados aos negros e negras em locais como, por 

exemplo, no transporte coletivo, etc.  

Não obstante a discussão que se enreda no âmbito local do IFSC – Câmpus 

Gaspar e das legislações que determinam o debate acerca da História e Cultura Afro-

brasileira, discutir a temática do racismo no âmbito escolar também se deve a 

conjunção de fatores que vão desde o processo escravista no Brasil às teorias 

racialistas idealizadas na Europa e trazidas para terras brasileiras por volta do fim do 

século XIX e início do século XX. E, além disso, e não menos importante, a própria 

reflexão pautada pelo dia 20 de novembro que, por meio da Lei 12.519/2011, faz 

celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 

A partir desse cenário, surgem as seguintes questões. Como trabalhar o tema 

do racismo no contexto da sala da aula, a fim de propiciar aos discentes a 

possibilidade de gerarem materiais de suas próprias autorias, na intenção de levar 

para a realidade de suas vidas reflexões para um convívio mais respeitoso? Isto é, 

qual a proposta metodológica que nortearia a aplicação dessa sequência didática, a 

qual se propôs a discutir uma temática espinhosa como é a questão do racismo? Até 
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pelo fato de a região onde ocorreu a pesquisa ter um histórico de preconceito, 

especialmente velado.  

A resposta para estas perguntas, ao nosso ver, se concilia à pedagogia 

histórico-crítica de Saviani (2012), embasada no materialismo histórico e dialético que, 

elementarmente consiste em observar a realidade, refletir e estudar essa realidade, 

apropriando-se de conceitos e conjunturas que dão causa a ela, fomentando assim 

novas e elaboradas abstrações em relação a essa realidade e, por fim, a prática 

concreta que se traduz em uma nova análise e/ou nova prática, diferente daquela 

inicial (GASPARIN, 2003). 

É por meio desta pedagogia descrita pelos autores Saviani (2012) e Gasparin 

(2003), que consiste basicamente em: conhecer a realidade inicial - a prática social 

inicial; a problematização dessa prática; a instrumentalização para trabalhar com essa 

problematização; a catarse, que se dá pela síntese mental dos estudantes e; a prática 

social final, que possibilita uma nova forma de pensar e agir perante a realidade dada, 

se dá o fomento a pensar em transformações sociais que se articulam desde o 

conhecimento e proximidade dos estudantes pelo assunto a ser trabalhado no âmbito 

escolar até as novas práticas de fato, a fim de modificar as conjunturas sociais em que 

estão envolvidos estudantes e professores.  

Contando com a participação dos estudantes matriculados na quarta fase dos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Química e de Informática do IFSC – 

Câmpus Gaspar, no segundo semestre de 2018, e com a imprescindível abertura de 

espaço para a realização deste trabalho, por meio da Diretora-geral do IFSC-Câmpus 

Gaspar, Ana Paula Kusczmynda da Silveira e da professora de História, Renata 

Waleska de Sousa Pimenta e, com destacado auxílio do professor Mateus Cavalcanti 

Melo – professor substituto de História do IFSC – Câmpus Gaspar -  o produto 

educacional – sequência didática – foi aplicado. Tal aplicação ocorreu em meio a 

modificações no contexto de recursos humanos do IFSC – Câmpus Gaspar. Essas 

mudanças se deram pelo fato de a professora Renata ter de assumir a Direção de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), do Câmpus Gaspar do IFSC. Assim 

necessitamos aguardar a entrada de um professor substituto, no intuito de dar 

continuidade às ideias levantadas na qualificação e que precisaram ser alteradas a 

fim de convergir as possibilidades de trabalho do professor Mateus – substituto da 
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professora Renata – com a proposta estipulada para se organizar as atividades a 

serem realizadas junto aos estudantes.  

Apesar de todo o apoio dado pelos referidos servidores do IFSC – Câmpus 

Gaspar, isso não fez diminuir os desafios de se organizar essa sequência didática e 

engajar os estudantes para um debate em que muitos podem não se sentirem 

confortáveis em expressar suas posições, ainda mais num contexto político vivenciado 

que se entremeava na mesma época de aplicação do produto. Isto se deveu pelo fato 

de que logo após as eleições presidenciais, foram veiculadas diversas informações 

que ameaçavam o debate de temas complexos na sala de aula, ante uma suposta 

forma de doutrinação dos estudantes por parte dos professores, o que tornou o 

produto educacional, ainda que não tenha abordado diretamente a conjuntura política 

que se tornou contemporânea em sua fase de aplicação, um desafio que exigiu real 

força e determinação de todos os envolvidos, para se levar adiante a discussão do 

racismo em sala de aula. 

A aplicação dessa sequência didática se demonstrou importante para reflexões 

sobre o racismo e suas dimensões históricas e atuais, assim como propôs que os 

estudantes e, mesmo o professor Mateus, além do autor desta dissertação, trilhassem 

caminhos diversos para se poder atacar o racismo, pensando em superá-lo, com a 

esperança de que os jovens de hoje sejam melhores do que nós no futuro, a fim de 

promoverem a valorização das pessoas e suas culturas para uma compreensão de 

mundo ampla, a fim de aumentar as chances que temos para superar a desigualdade 

social que se manifesta, também, mediada pelo racismo que insiste em separar 

brancos e negros como se não fôssemos todos uma única espécie humana. 

Tendo por base essa breve explanação acerca dos assuntos abordados nesta 

dissertação, passamos agora a dispor de forma concisa outros fatores que dão 

sustentação à realização desta pesquisa, tais como: a linha de pesquisa do Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProFEPT), 

a qual se vincula esta dissertação; a pergunta norteadora; o objetivo geral e os 

objetivos específicos; a justificativa; as bases metodológicas e a ambientação do leitor 

quanto aos seus distintos capítulos, assim como os principais autores em que nos 

embasamos para realizarmos este trabalho. 

O presente texto, em concordância com a temática nele abordada, encontra-se 

vinculado à linha de pesquisa referente às práticas educativas, e versou sobre a 
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importância do debate acerca do racismo e do ensino de História na formação dos 

estudantes participantes desta pesquisa, buscando alicerces em fundamentos do 

Ensino Médio Integrado. 

Nesse sentido, a pergunta norteadora para a realização deste trabalho foi: 

como o ensino de História, ao abordar a temática do racismo, pode contribuir para a 

ampliação da consciência histórica e da formação humana e integral de estudantes 

dos Cursos Técnicos Integrados de Química e de Informática do IFSC – Câmpus 

Gaspar? 

Advém dessa pergunta o objetivo geral que encontra-se no debate acerca do 

papel do ensino de História, enquanto elemento capaz de suscitar a ampliação da 

consciência histórica dos discentes em cursos de Ensino Médio Integrado. No intuito 

de perpassar este debate, explicitar a elaboração de um produto educacional 

enquanto experimento capaz de operacionalizar, por meio de uma sequência didática 

aplicada junto aos estudantes de duas turmas dos cursos que colaboraram com esta 

pesquisa, a compreensão mais aguçada a respeito das facetas históricas do racismo. 

Assim, permitir compreender a conexão entre passado e presente para pensar a 

superação deste problema, no intuito de melhorar as relações humanas em todos os 

espaços em que a vida ocorre.  

Além disso, esta dissertação acercou-se, com a finalidade de subsidiar o 

objetivo geral, dos seguintes objetivos específicos: a) abordar o Ensino Médio 

Integrado como proposta para fomentar a formação integral de estudantes; b) esboçar 

uma reflexão crítica a respeito dos problemas inerentes à formação humana e integral 

advindos da contrarreforma fundamentada sob a Lei 13.415/2017; c) pensar a História 

enquanto conhecimento fundamental à formação humana; d) refletir de que forma a 

História, como componente curricular, pode subsidiar a ampliação de uma consciência 

histórica crítica e reflexiva nos sujeitos; e) propor um produto educacional – sequência 

didática – que estimule a percepção dos discentes com relação ao racismo, neste 

caso, o sofrido pelos afrodescendentes e; f) no realizar da sequência didática, pensar 

a pedagogia histórico-crítica como proposta teórico-metodológico para a efetivação de 

atividades que relacionam a vida prática dos estudantes ao conhecimento científico. 

Tais objetivos se justificam, pois o processo educacional deve permear a 

perspectiva de fomentar a reflexão crítica do estudante, relativa a toda a realidade em 
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que está envolto, com vistas a não se tornar um reprodutor da realidade circundante, 

senão, possibilitar a atuação, modificação e melhoria dos processos humanos. 

Isso ocorre, pois os estudantes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

têm direito à uma formação que extrapole a condição de aprender um fazer técnico 

para empregabilidade e sobrevivência, tendo em vista que, no próprio Projeto de 

Desenvolvimento Institucional do IFSC (2015-2019), em seu capítulo 2, intitulado 

Projeto Pedagógico Institucional, existe a previsão de uma formação que se 

desenvolva para além do conhecimento de técnicas para o exercício de determinada 

profissão, abrangendo, também, a compreensão das relações históricas e sociais 

entre os homens (IFSC, 2015-2019). Não obstante, é em cima dessa perspectiva de 

formação ampliada que uma educação integral “[...] busca garantir ao adolescente, ao 

jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do 

mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente 

à sua sociedade política” (CIAVATTA, 2005, p. 85).  Não há como um indivíduo refletir 

e agir de forma consciente e aprofundada perante à realidade, sem ser oportunizado 

a conhecer de forma agudizada o mundo em que vive. 

Faz-se o adendo quanto à justificativa relativa à temática discutida na 

sequência didática. A região onde se localiza o IFSC – Câmpus Gaspar tem um 

histórico de casos de racismo, seja aqueles que se manifestam de forma velada e, de 

tempos em tempos, casos noticiados em jornais. Em vista disso, pensou-se frutífero 

levar essa problemática ao encontro de jovens estudantes, posto que é a partir da 

relação entre o presente no qual o problema se apresenta, o passado como percepção 

histórica da construção de relações sociais e humanas e o futuro em que se ambiciona 

superar estas de segregação entre os seres humanos, que se pode fundamentar um 

ensino de qualidade e integralmente humano. Além disso, há as condicionantes 

legais, que preconizam a obrigatoriedade de debates, no âmbito escolar, do tema que 

envolve a questão do racismo, dentre tais condicionantes, encontram-se a Lei 

10.639/2003, a Lei 11.645/2008 e a própria LDB (1996), que instituem o fato de que a 

História e a Cultura Afro-brasileira e Indígena devem ser tratadas nas instituições 

educacionais. O que se aplica no recorte que debate o racismo para com negros e 

negras e suas nuances históricas provindas da escravidão e das teorias racialistas. 

Para se fazer desenvolver um trabalho científico, há que se apoiar em 

concepções filosóficas e metodológicas, com a finalidade de caracterizar uma 
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dissertação que não se produz por si mesma, mas que é fruto de pesquisas que se 

concatenam e se articulam para se chegar a resultados parciais dentro uma totalidade 

que sempre é maior do que podemos supor compreender (MINAYO, 2016). 

A base filosófica para o desenvolvimento desta produção se apoia na 

concepção dialética marxiana, pois, como nos aponta Konder (2013), para que se 

consiga apreender parte da realidade – pois a realidade encontra-se em constante 

transformação – há a necessidade de se descortinar as aparências e buscar a 

compreensão não apenas imediata, mas, também, mediata dos fenômenos, afastando 

as ideias pré-estipuladas a respeito do objeto investigado. 

Este estudo será tratado quanto a sua abordagem, de forma qualitativa, tendo 

em vista o fato de que ele se propõe a investigar entendimentos que abrangem a 

compreensão relativa ao sentido atribuído ao Ensino Médio Integrado e de como o 

ensino de História, inserido nesse contexto, pode proporcionar conhecimentos 

significativos na formação escolar de um sujeito, sob uma teia de complexidade 

enredada no mundo dos significados (MINAYO, 2016). Pois, conforme nos aponta 

Prodanov e Freitas (2013, p. 70), “há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito [...] O processo e seu significado são os focos principais de abordagem”. 

Assevera, neste sentido, Minayo (2016), ao nos expressar que a pesquisa qualitativa 

deve se ocupar de compreender o conjuntos dos fenômenos humanos como parte da 

realidade social; e, além disso, não tem por objetivo quantificar os dados, mas sim 

analisá-los ante o universo da produção humana, que dificilmente pode ter como base 

números e indicadores quantitativos. Destarte, ressalva que dados quantitativos não 

devem ser ignorados, ainda que os números devam ser sempre questionados a fim 

de possibilitar maior compreensão acerca de determinado fenômeno.  

Ao haver como propósito, a partir dos conhecimentos obtidos por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental, a elaboração de um produto educacional capaz 

de ser inserido no contexto escolar, podemos dizer que, quanto à sua natureza, trata-

se de uma pesquisa aplicada; assim comprometida com a “[...] aquisição de 

conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica” (GIL, 2010, p. 27). 

Dessa forma, a pesquisa aplicada requer, conforme nos aponta Minayo (2016), a ida 

a campo, pois há a necessidade de se fazer dialogar a realidade concreta com a 

construção teórica pré-elaborada. 
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No que diz respeito aos seus objetivos, esta pesquisa se classifica como 

exploratória, pois “tem como finalidade proporcionar maiores informações sobre o 

assunto que vamos investigar” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51-52). Assim 

sendo, visa produzir resultados, mediada por uma conjunção de fatores que 

perpassam o levantamento bibliográfico e documental, a aplicação de questionários e 

a interação propriamente dita com os sujeitos pesquisados. 

Quanto aos meios, a pesquisa se estabelece enquanto pesquisa bibliográfica e 

documental. Isto em função de se fazer uso de diversas fontes bibliográficas, tais 

como livros, artigos, dissertações, teses, etc. e documentais, tais como jornais, 

legislações, documentos criados no âmbito das diversas instituições: sejam 

governamentais, educacionais, etc. (GIL, 2010; PRODANOV, FREITAS, 2013). 

Dito isso, a aplicação do produto educacional e a coleta de dados se 

desenvolveu no IFSC – Câmpus Gaspar. Participaram, da pesquisa, os alunos que 

estavam matriculados na quarta fase dos Cursos Técnicos Integrados de Química e 

Informática, no segundo semestre de 2018. Ao todo, foram 63 estudantes. Ainda que 

todos tenham participado das aulas nas quais ocorreram os debates em torno do 

assunto racismo, nem todos os discentes responderam aos questionários desta 

pesquisa, tendo em vista que a decisão da participação da totalidade deles nas 

atividades, por parte do professor da disciplina de História, ocorreu após a entrega 

dos Termos de Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido. Eticamente, essa 

situação impediu a exigência de que todos respondessem ao Questionário – 1ª parte, 

que buscava saber, especialmente, a familiaridade que os estudantes tinham com o 

assunto do racismo e ao Questionário – 2ª parte que buscava, de forma mais 

abrangente, compreender o que os estudantes pensavam a respeito do Ensino Médio 

Integrado e do ensino de História como conhecimento relevante para a melhoria das 

relações humanas e a discussão acerca do racismo enquanto enriquecedora para 

uma formação humana ampla e integral em que, em uma de suas dimensões 

encontra-se a qualificação profissional, que deve ser permeada pela compreensão 

totalizante de mundo. 

A presente dissertação se divide em três capítulos. O capítulo 1 versa sobre a 

fundamentação teórica que dá suporte ao debate a respeito: do currículo enquanto 

processo dinâmico inserido no contexto educacional, que possui facetas e disputas 

político-ideológicas que lhe permeiam; das discussões quanto ao Ensino Médio 
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Integrado como proposta educacional que visa à formação integral do sujeito; da Lei 

13.415/2017 enquanto contrarreforma que pode acarretar, no mínimo, na tentativa de 

desmantelamento das possibilidades de formação integral; da História enquanto 

conhecimento elaborado e que pode subsidiar o ensino de História, ante uma conexão 

entre a vida prática e o conhecimento científico; da consciência histórica como 

processo que pode ser ampliado e subsidiar uma compreensão maior dos processos 

históricos humanos. E, não obstante, verificar as concepções e pressupostos 

presentes nos projetos pedagógicos dos cursos que auxiliaram na realização desta 

pesquisa.  

Para a elaboração do Capítulo 1, dentre outros, nos baseamos nos seguintes 

autores: Gramsci (1982); Sacristán (2000); Arroyo (2013); Moura (2007); Ramos 

(2008; 2010, 2017); Saviani (2007); Frigotto (TV PAULO FREIRE, 2014); Ciavatta 

(2005); Hobsbawm (1998); Rüsen (2001; 2015); Young (2007). Já no Capítulo 2, 

discorreu-se a respeito do produto educacional: a temática – preconceito étnico-racial; 

o embasamento teórico-metodológico – a pedagogia histórico-crítica, que deu suporte 

à aplicação do produto; o local e os participantes da sequência didática. Ao se abordar 

as temáticas e princípios teórico-metodológicos, recorreu-se, dentre outros, a: Zabala 

(1998); Munanga (2003); Saviani (2012); Gasparin (2003); Barbosa (2016); Pimenta 

(2015). O capítulo 3 teve por intenção descrever a análise e as categorias 

estabelecidas a partir das respostas do Questionário – 2ª parte, no que se procurou 

verificar o entendimento geral dos estudantes em relação: à noção de que o Ensino 

Médio Integrado auxilia na compreensão omnilateral do mundo ao não reduzir-se à 

formação técnica e profissional; à importância do ensino de História para uma 

formação integral e para compreensão das relações humanas historicamente 

edificadas; e ao debate relativo ao racismo enquanto problemática que se tece junto 

à formação profissionalizante, na medida em que tal debate se reveste de formação 

humana ampla e permeia todos os aspectos da vida dos sujeitos. Bardin (2011) e 

Gomes (2016) foram as referências principais para o desenvolvimento deste capítulo. 

Por fim, temos as considerações finais, nas quais se buscou conectar, de forma breve, 

os capítulos 1, 2 e 3, bem como sugerir estudos para fortalecer o debate acerca do 

que neste trabalho se pretendeu com os objetivos geral e específico. 

Em síntese, esta pesquisa buscou as conexões entre os temas abordados na 

fundamentação teórica do Capítulo 1 e do Capítulo 2, do próprio desenrolar do produto 
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educacional - sequência didática - e o Questionário – 2ª parte, aplicados no segundo 

semestre do ano de 2018, junto aos discentes da quarta fase de ambos os cursos 

técnicos integrados do IFSC-Câmpus Gaspar, na intenção de fortalecer o conceito de 

uma educação de qualidade voltada ao desenvolvimento integral dos estudantes. E, 

diante da fundamentação teórica desta dissertação, da proposição da sequência 

didática aplicada no contexto da sala de aula, assim como do Questionário – 2ª parte, 

verificou-se a importância que as Ciências Sociais e Humanas e, neste caso, a História 

e, por consequência, os debates a respeito do racismo, têm para a formação humana 

e integral dos estudantes. Isso, entretanto, não afasta os desafios para se continuar 

almejando uma educação integral que persevere em meio às controvérsias e disputas 

de projetos sociais em que está envolvida a educação, na esperança de que a 

formação humana para e com seres humanos seja o melhor caminho para as 

mudanças sociais necessárias no contexto das relações humanas. 
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1 ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: FOMENTANDO O 

PENSAMENTO E A AÇÃO EM DIREÇÃO À DIGNIDADE E AO RESPEITO NAS 

RELAÇÕES HUMANAS 

 

 Com a intenção de melhorarmos nossa compreensão teórica da temática 

debatida nesta dissertação, a fim de conhecermos mais acerca das distintas 

dimensões presentes neste trabalho, propomos, neste capítulo 1, trazer para a 

discussão o currículo enquanto elemento que possui variadas dimensões e que, por 

consequência de sua amplitude e vivacidade no campo da educação, é objeto de 

disputas político-ideológicas, influenciando, assim, no próprio projeto de sociedade 

que uma nação pretende constituir.  

Procuramos expor, também, princípios que norteiam uma educação voltada à 

formação integral e que, atualmente, tem como uma concepção em execução o 

Ensino Médio Integrado, que se baliza na noção de que não há como se formar 

sujeitos íntegros, conhecedores e transformadores da realidade sem uma perspectiva 

educativa que opere no sentido de lhes proporcionar uma visão ampla da vida, 

interligando a educação profissional ao ensino propedêutico.  

Não obstante, enfocamos a tentativa de minimalização do conhecimento 

ofertado aos sujeitos advinda da Lei 13.415/2017, que põe em risco os avanços 

conseguidos por intermédio do Ensino Médio Integrado, ao invocar uma proposta 

educacional baseada no atendimento ao mercado de trabalho operado pelo 

capitalismo.  

Adentramos, por conseguinte, na discussão sobre a História enquanto 

conhecimento cientificamente elaborado necessário à formação humana dos sujeitos, 

tendo como base a História com componente curricular na perspectiva de ampliação 

da consciência histórica – as conexões entre passado, presente e futuro – dos 

sujeitos.  

Além disso, procuramos realizar uma breve análise dos projetos pedagógicos 

dos cursos, quanto às suas propostas teóricas-educacionais, com o objetivo de 

perceber nuances que podem aproximar ou afastar tais cursos de um horizonte de 

formação integral. 

A abordagem teórica de tais assuntos visa melhorar o entendimento a respeito 

da temática tratada nesta dissertação. 



33 

1.1 CURRÍCULO: FACETAS E CONFLITOS 

 

O termo currículo carrega em si, por vezes, uma visão simplista. Em muitos 

momentos torna-se apenas sinônimo de matriz curricular, isto é, do gradeamento de 

disciplinas que envolve o caminho a ser percorrido no contexto da formação escolar, 

embora haja: 

[...] certamente, um aspecto comum a tudo isso que tem se chamado 
currículo: a ideia de organização, prévia ou não, de experiências/situações 
de aprendizagem realizadas por docentes/redes de ensino de forma a levar 
a cabo um processo educativo. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19). 

 

Explicitar exatamente o que vem a ser o conceito de currículo não é uma 

iniciativa descomplicada, pois, de acordo com Tavano e Almeida (p. 29, 2018) “[...] a 

conceituação deste artefato está mediada por concepções de sociedade, de 

educação, de cultura, distintos em cada grupo que o estuda e o defende, suscitando 

definições conforme a contextualização [...]”. Dessa maneira, temos que o currículo 

carrega em si toda a carga histórica, cultural e social que lhe afeta em sua construção 

e compreensão. Ao deparar-nos com a elasticidade da temática, Lopes e Macedo 

(2011, p. 19, destaque das autoras) nos alertam para o fato de que “embora simples, 

a pergunta ‘o que é currículo?’ não tem encontrado resposta fácil”. Tal afirmação nos 

demonstra que debater a respeito da temática currículo não é tarefa simples e requer 

aprofundarmos a discussão no que tange a sua constituição e materialização no 

âmbito da escola. 

Longe de se querer resolver todos os problemas que envolvem a construção 

do currículo, enquanto conceito e enquanto materialização nos ambientes de ensino-

aprendizagem, entendemos que a compreensão encurtada do currículo, aquela 

determinista que se traduz unicamente em matriz curricular, faz com que o 

entendimento do funcionamento de toda a complexidade em que se insere qualquer 

debate educacional seja fragmentado e, por consequência, venha a nutrir 

desinformações a respeito das inúmeras variáveis que compõem esse conceito. 

A preocupação com o caminho percorrido desde a idealização, passando pela 

estruturação formal até o fazer concreto no ambiente escolar do currículo, deve ser 

levada em consideração por aqueles que estão envolvidos com a educação. Isso se 

faz necessário e importante na medida em que: 
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Temos uma sensação contraditória ao falar do currículo, pois sentimos, por 
um lado, a necessidade de simplificar para que nos façamos entender [...] 
Nesse sentido, afirmamos que o currículo é algo evidente e que está aí, não 
importa como o denominamos [...] Por outro lado, quando começamos a 
desvelar suas origens, suas implicações e os agentes envolvidos, os 
aspectos que o currículo condiciona e aqueles por ele condicionados, damo-
nos conta de que nesse conceito se cruzam muitas dimensões [...] 
(SACRISTÁN, 2013. p.16, destaque do autor) 

 

Dessa forma, depreende-se que, ao falar de currículo, devemos extrapolar a 

visão do currículo enquanto matriz curricular; pois embora a matriz curricular seja, 

talvez, a dimensão mais visível do currículo, esta não se encerra naquela, posto que, 

segundo o que nos colocam Arroyo (2013) e Sacristán (2013): o currículo é um 

complexo elemento do campo educacional, revestido de disputas conjunturais 

entremeadas no seio de determinada sociedade. Silva (2018) resume este sentimento 

quando nos adverte que o currículo é algo vivo, não havendo uma única forma na qual 

ele se explicita. 

Diante disso, temos que o currículo não é um termo recente, bem assim, 

também se demonstra ser um conceito dinâmico articulado aos diferentes contextos 

históricos em que foi empregado o seu uso. Esse conceito continua a ser construído 

através do tempo e se liga a diferentes acepções de aplicação no cotidiano 

educacional. 

A própria história do termo currículo se dá temporalmente longínqua, e em meio 

a isso evidencia-se que suas origens mais remotas não se dão no âmbito educacional, 

mas no desenrolar profissional da vida pessoal, uma tradição que ainda se propaga 

no meio social ligado ao trabalho como forma de subsistência. 

Assim temos que, ao analisar os caminhos percorridos pelo currículo, 

observamos que sua concepção vai se moldando de acordo com as características 

sociais, inclusive de linguagem pois:  

[...] nela podemos encontrar vestígios de seu uso no passado, sua natureza 
e a origem dos significados que, hoje, o termo possui [...] O termo currículo 
deriva da palavra latina curriculum (cuja raiz é a mesma de cursus e currere). 
Na Roma Antiga [...] era utilizado para significar a carreira. [...] Esse conceito, 
em nosso idioma, bifurca-se e assume dois sentidos: por um lado refere-se 
ao percurso ou decorrer da vida profissional e a seus êxitos (ou seja, é aquilo 
a que denominamos curriculum vitae) [...] Por outro lado, o currículo também 
tem o sentido de constituir a carreira do estudante e, de maneira mais 
concreta, os conteúdos deste percurso [...] (SACRISTÁN, 2013, p. 16, 
destaque do autor). 
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Apenas com o passar do tempo esse conceito passou a fazer parte do contexto 

educacional. Como observado por Sacristán (2013), o currículo como instrumento de 

organização social escolar não encontra nas origens do termo sua vertente 

educacional e isso só veio a acontecer decorridos alguns séculos de seu surgimento 

na Roma Antiga. 

Com o passar dos anos, este termo alcançou, também, a esfera educacional. 

Lopes e Macedo (2011, p. 20) dão conta de que estudos históricos demonstram que 

a primeira aparição do termo currículo no ambiente escolar data de 1633, em registros 

da Universidade de Glasgow e, embora não estivesse associado a um campo de 

estudos específico a respeito do currículo, trazia consigo uma das marcas mais 

inexoráveis do espectro curricular: “[...] organizar a experiência escolar de sujeitos 

agrupados [...]”, isto é, determinar o encadeamento dos conteúdos e conhecimentos 

a serem tratados dentro de um tempo estipulado por certo agrupamento de 

estudantes. 

Importante pontuar que esta propriedade atrelada à prescrição de conteúdos e 

à sistemática de distribuição cronológica dos estudantes durante seu percurso escolar 

se mantém presente na legislação educacional de maior abrangência no Brasil. A LDB 

traz, no inciso IV, do artigo 9º, a seguinte redação: 

estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996). 

 

Não obstante à aparente simplicidade exposta por meio do termo currículo na 

LDB, essa posição enquanto elemento organizador dos conteúdos mínimos a serem 

dispostos ante diferentes níveis de ensino suscita imergirmos um pouco mais no 

entendimento do que, em última instância pode, também, se materializar na 

disposição disciplinar de uma carreira escolar, mas que não se reduz nessa 

disposição.  

Nesse sentido, temos que, com o decorrer do tempo, houve o aprofundamento 

dos estudos a respeito do conceito de currículo. Este não mais se molda a um 

entendimento linear, em que há uma única dimensão organizacional disciplinar de um 

determinado grupo de pessoas ao longo de suas vidas escolares.  

Gravita no entorno e em conjunto com a dimensão de disposição dos 

componentes curriculares do currículo outras que se correlacionam e se influenciam 
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no desenrolar de todo o contexto educativo, vindo a se tornar algo de uma 

complexidade mais acentuada do que o sentido único de distribuição de disciplinas e 

conteúdo a serem repassados para os estudantes dentro das instituições de ensino. 

As variáveis imbricadas no termo currículo se apresentam como fenômenos 

que se desvelam na medida em que se examinam distintos aspectos que esse 

conceito carrega consigo. Seus desdobramentos podem ser descritos, segundo o que 

nos instrui Sacristán, como produtos de toda essa extensa perspectiva a que está 

atrelado o currículo, pois temos:  

[...] O currículo prescrito. Em todo o sistema educativo, como consequência 
das regulações inexoráveis às quais está submetido, levando em conta sua 
significação social, existe algum tipo de prescrição ou orientação do que se 
deve ser seu conteúdo, principalmente em relação à escolaridade obrigatória. 
[...] O currículo apresentado aos professores. Existe uma série de meios, 
elaborados por diferentes instâncias, que costumam traduzir para os 
professores o significado e os conteúdos do currículo prescrito [...] O papel 
mais decisivo neste sentido é desempenhado, por exemplo, pelos livros-texto. 
[...] O currículo moldado pelos professores. [...] Independentemente do papel 
que consideremos que ele há de ter neste processo de planejar a prática, de 
fato é um “tradutor” que intervém na configuração dos significados das 
propostas curriculares. [...] O currículo em ação. É na prática real, guiada 
pelos esquemas teóricos e práticos do professor [...] podemos notar o 
significado real do que são as propostas curriculares [...] O currículo 
realizado. Como consequência da prática, se produzem efeitos complexos 
dos mais diversos tipos: cognitivo, afetivo, social, moral, etc. [...] O currículo 
avaliado. [...] O controle do saber é inerente à função social estratificadora da 
educação e acaba por configurar toda uma mentalidade que se projeta 
inclusive nos níveis de escolaridade obrigatória e em práticas educativas que 
não têm uma função seletiva nem hierarquizadora (SACRISTÁN, 2000, p. 
104-106, destaques do autor). 

 

É nessa trajetória multidimensional que se encontram as batalhas políticas e 

sociais que modulam o fazer educacional, desde a prescrição curricular que, em linhas 

gerais se traveste de imposições de caráter oficial, como por exemplo, legislações 

expedidas por órgãos de todas as esferas governamentais, que procuram direcionar 

por meio de prescrições curriculares os conteúdos a serem trabalhados em sala até o 

chamado currículo avaliado, que conta com a experiência das avaliações de larga 

escala, tais como o ENEM1, em que tais avaliações procuram perceber se o que foi 

legislado no âmbito dos governos – federal, estadual ou, até mesmo nos municípios – 

convergem, a fim de visualizar se os conteúdos descritos como oficialmente 

necessários, estão, realmente, sendo tratados em sala de aula. 

                                                 
1 “O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem como finalidade principal a avaliação do 
desempenho escolar e acadêmico ao fim do Ensino Médio”. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem>. Acesso em: 10 fev. 2019. 



37 

Tais configurações do currículo se baseiam na lógica de que ele é, em si, um 

sistema social complexo que envolve vários fatores. O âmbito da atividade político-

administrativo: que se dá, notadamente, pela regulação curricular por aqueles que se 

encontram no poder. O subsistema de participação e controle: que, em última análise, 

demonstra o aspecto regulador, por exemplo, de um Estado quanto às prescrições 

curriculares. A ordenação do sistema educativo: isto é, a própria estrutura de níveis, 

ciclos, etc., demarcando como se dá a progressão escolar pelos alunos. O sistema de 

produção de meios: sendo os materiais didáticos o centro desse sistema. Os âmbitos 

de criação culturais, científicos, etc.: são parte daquilo que define, em maior ou menor 

grau, a seleção de conteúdos que devem estar presentes em um currículo. 

Subsistema técnico-pedagógico: compõe-se dos sistemas de formação de 

professores, pesquisadores, etc., no qual se cria toda uma tradição. O subsistema de 

inovação: são as propostas de melhoria qualitativa do currículo às necessidades 

socias. Por fim, temos o subsistema prático-pedagógico: se estrutura 

fundamentalmente, pelo ensino, as correlações de aprendizado entre professores e 

alunos (SACRISTÁN, 2000). 

Vem dessa multifacetação curricular a importância de se adentrar no âmbito da 

discussão acerca de propostas educacionais. Com isso, não há como fugir da 

contenda política e ideológica sobre a qual perpassa a construção curricular. É a partir 

da normatização do currículo que se propagam concepções educacionais a serem 

levadas para o contexto escolar. 

Nesse sentido, Arroyo (2013, p. 13) demonstra o caráter dos embates políticos 

e de concepções de sociedade distintas aos quais está transpassado o currículo, 

quando afirma que: 

 “[...] na construção espacial do sistema escolar, o currículo é núcleo e o 
espaço central mais estruturante da função da escola. Por causa disso, é o 
território mais cercado, mais normatizado. Mas também o mais politizado, 
inovado e ressignificado”.  

 

E advém dessa normatização, politização, inovação e ressignificação o 

emaranhando e complexo sistema em que está submetido o currículo, pois: 

[...] a concepção que se propõe de currículo abrange a normatização, a regra, 
o documento físico indicador das práticas, considerado aqui não apenas os 
planos de aula, planos de curso, projetos pedagógicos, mas também as 
regulamentações e as legislações. Todavia, acrescentam-se também as 
relações estabelecidas em vários âmbitos, envolvendo os documentos, os 
grupos de protagonistas, as discussões, as disputas, os territórios, os 
espaços e mediações de poderes explícitos e implícitos, a busca de 



38 

significados e significâncias que constrói todo um objeto que não pode ser 
entendido de forma isolada, mas a partir desta complexidade que lhe é 
inerente e materializada na trama desse tecido (TAVANO; ALMEIDA, 2018, 
p. 32). 

 

Face aos elementos apontados, assevera Apple (2005, p. 59) o fato de que o 

currículo “é produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo”. Isso significa que nas 

enredadas disputas em que se envolve o currículo, talvez, a principal delas se dá 

quanto à perspectiva da pergunta: por meio da educação, que sociedade queremos 

construir? 

O desenrolar desses embates é passível de ser observado na escola, pois ela 

é uma instituição intimamente relacionada, ora com os poderes hegemônicos, por 

meio de regulamentações de organismos governamentais, ora mais próxima da 

realidade cotidiana, quando há, ou se cria a possibilidade de reinterpretação do 

currículo em favor de uma aproximação maior dos sujeitos com a realidade 

circundante. 

Nesse ponto em que se busca ou se deve buscar a aproximação do pensar- 

fazer/teoria-prática e vice-versa, na educação, é que devemos nos atentar, pois:  

Nesses intentos tínhamos aprendido que as disputas no terreno controlado e 
gradeado dos currículos e das disciplinas seriam tensas. Profanar templos, 
quebrar grades sempre mereceu castigos. A reação conservadora está aí, 
endurecendo diretrizes, normas, oferecendo reorientações curriculares 
prontas, controlando avaliações, privilegiando competências em áreas já 
privilegiadas, retomando a reprovação-retenção (ARROYO, 2013, p. 42). 

 

Demonstra-se, dessa forma, a vertente curricular caracterizada pela 

normatização, pelo conservadorismo e pela concepção pedagógica das 

competências, como elementos vinculados a estratégias educacionais que estimulam 

a segregação dos diversos campos do conhecimento e, mais do que isso, os 

transformam em serviçais da lógica competitiva e minimalista preconizada pelo 

capitalismo. 

No atual momento pelo qual atravessam as políticas educacionais nacionais, 

em se observando as notícias veiculadas nos mais diversos canais de comunicação, 

nítida se torna a proposição do cerceamento ao currículo. As propostas atuais, tais 

como as enraizadas sob a Lei 13.415/2017, pressupõem um currículo regrado pela 

mercantilização da educação, desde seu âmbito legal até o fazer docente em sala de 
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aula. Nessa perspectiva, tudo é passível de ser comercializado, inclusive a educação 

e, por conseguinte, o próprio currículo. 

Ao se abordar a contenda político-ideológica na qual se encontra o currículo, 

há de se atentar às roupagens enganosas pelas quais se revestem as contrarreformas 

curriculares. Como nos ensinam Santomé (1998) e Shiroma, Campos e Garcia (2005), 

é importante atentarmos para aquilo que está por trás da aparência das palavras 

descritas em documentos oficiais e nos próprios discursos proferidos quando temos 

embates que envolvem diferentes projetos de sociedade.  

Para Santomé (1998), termos como currículo integrado podem ser apropriados 

por discursos que em nada prospectam a integração curricular nos moldes de uma 

formação plena e humana. Já Shiroma, Campos e Garcia (2005) alertam para o fato 

de que os documentos oficiais tendem a criar uma colonização do discurso e, dessa 

forma, buscam naturalizar e, ao mesmo tempo, inclusive enganar os receptores 

desses, fazendo-os acreditar ser algo que, concretamente, não é. 

No âmbito do currículo, os enunciados podem aparentemente destinar-se a 

trazer uma perspectiva de modernização e ampliação da formação dos sujeitos, 

quando na verdade, se bem interpretados, podem demonstrar as facetas das disputas 

que permeiam o horizonte educacional e revelarem-se factualmente contrários ao que 

teoricamente poderiam supor, constituindo-se assim, por meio de pressupostos não 

de ampliação, mas de minimalização da formação dos sujeitos. 

Por isso, no emaranhado político e social em que a escola está envolvida, o 

currículo emerge como catalizador para a visão de mundo e ensino que a escola 

pretende desenvolver. Sacristán nos demonstra que incide sobre esse conceito 

aspectos que denotam o contexto e os objetivos de determinada escola: 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola 
um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de conteúdo, 
missão que se expressa por meio de usos quase universais em todos os 
sistemas educativos, embora por condicionamentos históricos e pela 
peculiaridade de cada contexto [...] O currículo é uma práxis antes que um 
objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou 
as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens [...] (SACRISTÁN, 
2000, p. 15). 

 

A práxis mencionada pelo autor destaca que o sistema social em que a escola 

se insere exerce forças sobre a materialização da educação a ser desenvolvida no 

seu interior e junto à comunidade onde está inserida. E, do contrário, também se 

estabelece enquanto força empreendida pela escola na busca de reproduzir ou 
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romper com as concepções curriculares intentadas pelo sistema hegemônico ora 

existente, com a finalidade de promover uma educação que procure tomar como ponto 

de partida o sistema desigual vigente, ou que invista em uma educação que suscite 

as mudanças sociais pelas quais necessitamos passar se quisermos viver em um 

mundo mais justo e igualitário. 

Mediante esta acepção, faz-se necessária a luta por uma concepção curricular 

que seja capaz de romper com a mera reprodução sistemática proposta e pensada 

por aqueles que detêm o poder, em especial, o poder econômico, posto que advém 

das relações de troca e subordinações impregnadas de favores monetários as 

concepções políticas para a elaboração de bases educacionais que reprimem a 

formação crítica dos sujeitos. 

Observadas as ponderações, torna-se nítida a importância de se fundamentar 

a educação, neste caso, a escolar, sob preceitos curriculares capazes de estimular 

uma formação integradora de conhecimentos, norteada por um sentido de 

desenvolvimento humano e social. 

O mecanismo motor de apreensão da liberdade e da autonomia humana no 

contexto educacional não pode ser outro que não o currículo, como visto até aqui. É 

neste elemento irrequieto que reside esse nó político e ideológico educacional, na 

verdade, um nó que, como visto em Sacristán (2000), se desdobra em vários, pois o 

currículo não é apenas a construção matricial de hierarquização de disciplinas e 

conteúdos, mas algo que perpassa o pensar-agir educacional, desde suas lutas no 

campo político-ideológico de sua regulamentação à teoria-prática cotidiana da sala de 

aula. 

Relativo a esses aspectos que se entrelaçam para a compreensão do que vem 

a ser o currículo na qualidade de um conceito enquanto prática social educacional, 

requer ampliar seu entendimento e debate com vista a um horizonte capaz de 

organizar um povo, na direção da superação das desigualdades idealizadas por uma 

parcela de seres humanos que possuem poder político institucional – governos de 

forma geral - monetário, empresarial e de demais esferas sociais que fazem parte da 

vida humana. 

Considerando o fato de estarmos a discutir o Ensino Médio Integrado, não há 

como escapar de se demonstrar pontos negativos cabais e os desafios a serem 

enfrentados no contexto educacional nacional, tendo como escopo central a atual 
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reforma2 ou contrarreforma3 – a depender da nomenclatura usada por diferentes 

autores – do Ensino Médio. 

Entender minimamente nuances históricas e sociais nas quais se encontra o 

debate a respeito do currículo oportuniza, por exemplo, assimilar e discutir o que está 

em jogo quando temos, no momento educacional atual, propostas de educação 

antagônicas entre si.  

De um lado, há o ensino integrado, como proposta educacional, especialmente 

materializada no conjunto dos Institutos Federais de Educação, por meio do Ensino 

Médio Integrado que busca uma formação arraigada no princípio de integralidade do 

sujeito e de suas relações com a totalidade social do mundo em que vive e, de outro 

lado, a proposta que visa inibir a formação omnilateral e reafirmar em seu lugar a 

formação parcial voltada exclusivamente aos interesses do capital, e que está se 

materializando por meio da Lei 13.415/2017. São essas diferentes concepções de 

educação que veremos adiante, nos tópicos 1.2 e 1.3, respectivamente. 

 

1.2 O ENSINO MÉDIO INTEGRADO E A FORMAÇÃO INTEGRAL 

 

Os debates, avanços e retrocessos educacionais se ligam à própria história do 

Brasil, desde os tempos da colonização até os dias atuais. Todavia, com a finalidade 

de contextualizar duas legislações contemporâneas que, de um lado, demonstram 

significativo cerceamento à perspectiva do Ensino Médio Integrado e, posteriormente, 

retomam a possibilidade de integração entre educação básica e educação 

profissional, enfatiza-se as abordagens de Moura (2007) e Ramos (2008; 2010) 

acerca dos Decretos 2.208/1997 e 5.154/2004, expondo percalços e evoluções na 

materialização da integração entre a formação básica e profissional numa perspectiva 

de formação omnilateral4 do sujeito. 

                                                 
2 Ver mais em Santos, Nadaletti e Soares (2017, p. 101). 
3 Ver mais em Ramos (2017, p. 22). 
4 O conceito de omnilateralidade está baseado nas concepções de Karl Marx “[...] Embora não haja em 
Marx uma definição precisa do conceito de omnilateralidade, é verdade que o autor a ela se refere 
sempre como a ruptura com o homem limitado da sociedade capitalista. [...] Essa ruptura não implica, 
todavia, a compreensão de uma formação de indivíduos geniais, mas, antes, de homens que se 
afirmam historicamente, que se reconhecem mutuamente em sua liberdade e submetem as relações 
sociais a um controle coletivo, que superam a separação entre trabalho manual e intelectual e, 
especialmente, superam a mesquinhez, o individualismo e os preconceitos da vida social burguesa” 
SOUSA JÚNIOR, s. d. Disponível em: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html>. 
Acesso em: 10 maio 2018. 
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O Decreto 2.208/1997, como legislação subjacente à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996 (LDB), caracteriza o Ensino Médio como “puramente 

propedêutico”, desvinculando-o do ensino profissionalizante, deixando ambas as 

formas de ensino obrigatoriamente separadas, por meio de legislação nacional. Este 

decreto dispõe que cursos técnicos poderão ocorrer em paralelo aos cursos 

propedêuticos, seja na forma concomitante – interna ou externa. Na primeira, o ensino 

técnico pode ocorrer na mesma instituição, na segunda, o curso técnico ocorre em 

instituição de ensino diferente de onde ocorre o curso propedêutico, e na forma 

subsequente, na qual podem se matricular sujeitos que já concluíram o ensino básico 

– Ensino Médio. Salienta-se que, em ambos os casos – concomitância interna e 

externa – as matrículas e, especialmente, os currículos são concebidos de forma 

separada (MOURA, 2007).  

Tal documento simbolizou, fundamentalmente, interesses hegemônicos do 

capital e, além disso, buscou expurgar do contexto educacional brasileiro, 

especialmente do Ensino Médio, as chances de uma educação voltada à formação 

integral do sujeito. 

De outro lado, no início do século XXI, com as lutas de educadores e da 

sociedade e com a troca de governo no ano de 2003, surge, por meio da 

implementação do Decreto 5.154/2004, a possibilidade legal de se integrar a 

educação profissional ao Ensino Médio.  

Ante a oportunidade legalmente instituída pelo Decreto 5.154/2004 e, mesmo 

sendo a LDB de 1996 um documento permeado de contradições e alinhamentos 

vinculados às propostas do mercado de trabalho e suas desventuras, o artigo 22 da 

LDB, que trata das disposições gerais da educação básica e, por conseguinte, do 

Ensino Médio, coloca, de acordo com Ramos (2010, p. 48), “o aprimoramento da 

pessoa humana como uma das finalidades da educação básica. Isso implica retirar o 

foco do mercado de trabalho, seja ele estável ou instável, e colocá-lo sobre os 

sujeitos”, abrindo-se, assim, o caminho para materialização do Ensino Médio 

Integrado. 

Ao se permitir associar o Decreto 5.154/2004 ao artigo 22 da LDB, legitima-se 

a possibilidade de ser o ensino profissionalizante integrado ao Ensino Médio, 

enquanto etapa da educação básica, com vistas à “[...] preparação para o exercício 
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de profissões técnicas, a iniciação científica, o aprofundamento de estudos” (RAMOS, 

2010, p. 48), como utopia a ser constituída em coletividade, algo legalmente aplicável. 

Tanto Moura (2007), quanto Ramos (2008; 2010) são enfáticos na percepção 

de que esta legislação abriu espaços para se discutir e reorganizar o Ensino Médio e 

o ensino profissional, sob a possibilidade de se incitar uma formação que articule as 

dimensões do trabalho, da ciência e da cultura, aspirando a um cenário favorável à 

integração curricular. 

Atualmente, a legislação que rege as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEPT) encontra-se sob a 

regulamentação estabelecida por meio da Resolução CNE/CEB nº 06 de 20 de 

setembro de 2012. Esta Resolução garante a possibilidade de articulação entre o 

Ensino Médio – última etapa do ensino básico - e a educação profissional técnica, 

resultando no Ensino Médio Integrado. Tal oportunidade de integração alinha-se a 

abertura dada pelo Decreto 5.154/2004. 

Desse modo, ressalta-se que as DCNEPT garante, no mínimo, a manutenção 

da viabilidade de articulação entre ensino profissional e ensino propedêutico sob uma 

mesma proposta curricular como possibilidade de oferta, conforme consta do art. 7º, 

inciso I, alínea “a”: 

integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino 
Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir 
à habilitação profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que 
conclue a última etapa da educação básica (BRASIL, 2012). 

 

A Resolução CNE/CEB nº 06 de 2012, na qualidade de documento legal e com 

a finalidade de orientar a construção curricular, a despeito de suas controvérsias, 

aproxima-se da concepção de ensino integrado. Esta perspectiva está referenciada, 

conforme Ramos (2008), sob a ótica do trabalho como princípio educativo e da 

indissociabilidade entre conhecimento técnico e científico. 

Destaca-se, a partir da Resolução CNE/CEB nº 06 de 2012, trechos 

significativos para a formalização do Ensino Médio Integrado (como princípios 

norteadores com vista a efetivação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio), 

ainda que o documento possua pontos a serem discutidos do ponto de vista de bases 

conceituais. A partir do artigo 6º deste documento elencamos alguns desses 

princípios:  
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I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 
preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação 
integral do estudante; III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo 
sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta 
político-pedagógica e do desenvolvimento curricular; IV - articulação da 
Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva 
da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e 
a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico; V - 
indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  XI - 
reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos 
povos indígenas, quilombolas e populações do campo (BRASIL, 2012). 

 

É possível identificar, nesses incisos, a proposta de uma formação integrada 

que leve em consideração o sujeito e o contexto em que ele está inserido em sua 

totalidade, caracterizada pelas diversas dimensões da vida que, entrecruzadas, 

formam essa totalidade, qual seja: a relação dialética e as contradições inerentes ao 

elo entre o sujeito – o individual e o social – o trabalho, a ciência e a cultura.  

Segundo Ramos (2010), o projeto de Ensino Médio Integrado toma como 

categorias elementares: trabalho, ciência e cultura, sendo o trabalho a mediação entre 

o homem e a natureza, um princípio inerente ao próprio ser do homem, em seu 

desenvolvimento objetivo, na medida em que o produto deste trabalho se encontra na 

materialidade da existência humana. As consequências dessa ontologia na relação 

homem-trabalho permitem o desenvolvimento do conhecimento que, ao ser 

sistematizado social e historicamente, constitui-se em ciência e, integrando essa 

tríade de elementos basilares à integração educacional, a cultura emerge em seu 

sentido mais amplo, isto é:  

[...] como articulação, entre o conjunto de representações e comportamentos 
e o processo dinâmico de socialização, constituindo o modo de vida de uma 
população determinada. Portanto, cultura é o processo de produção de 
símbolos, de representações, de significados e, ao mesmo tempo, prática 
constituinte e constituída do/pelo tecido social. (RAMOS, 2010, p. 49). 

 

Advém desses elementos o projeto educacional capaz de integrar, sob um 

mesmo currículo, uma formação voltada à completude do sujeito, portanto uma “[...] 

formação plena do educando, possibilitando construções intelectuais elevadas a 

apropriação de conceitos necessários para a intervenção consciente na realidade e a 

compreensão do processo histórico de construção do conhecimento” (RAMOS 2010, 

p. 50.). Sob essas condições têm-se o fato de a educação ser um processo que se 

desenvolve, nos dias atuais, em meio à multifacetação dos arranjos produtivos e do 
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apressamento e redimensionamentos constantes das interconectividades sociais, 

políticas e econômicas fomentadas pelo sistema capitalista vigente.  

A complexificação das relações entre os homens e destes para com o meio 

onde vivem e se produzem como tais, torna a educação escolar fator preponderante 

na perspectiva de se permear a possibilidade de gerar a reflexão crítica do indivíduo, 

relativa à realidade em que está envolto. 

Com a finalidade de fomentar a capacidade de atuação e modificação do 

contexto vigente e não apenas de ser reprodutor do que está posto, a escola embora 

não possa ser considerada como única instituição onde a formação humana se 

desenvolve: 

“[...] ela deve ser vista como um espaço privilegiado, uma relevante 
oportunidade na trajetória de estudantes de diferentes origens sociais, uma 
alternativa para se construir valores que terão impacto positivo na 
constituição de uma sociedade [...]” (ARAÚJO; SILVA, 2017, p. 09). 

 

Os valores a serem construídos perpassam pelo acesso aos significados 

produzidos pelas ciências em articulação com os fenômenos da vida humana, a fim 

de permitir aos sujeitos sólidos fundamentos com relação às suas várias matizes 

esculpidas ante as diversas variantes em que se inscrevem a pluralidade de nexos a 

serem estabelecidos entre o conhecimento elaborado e o cotidiano dos sujeitos, pois, 

desta maneira: 

Os significados que as ciências, a literatura, as artes, as linguagens 
trabalham são inseparáveis dessa pluralidade de experiências. O direito ao 
conhecimento engloba o direito a captar, estar abertos, sensíveis a essas 
experiências sociais e o direito a entender seus significados, suas múltiplas 
determinações e consequências para um viver humano mais digno e justo 
(ARROYO, 2013, p. 124). 

 

Para que se efetive essa construção de valores preponderantes na pretensão 

de se fundamentar uma sociedade habilitada a se constituir de maneira justa e calcada 

em princípios de integração para o bem comum, o conhecimento que se produz na 

escola deve permitir o entendimento da correlação dos significados desse 

conhecimento junto aos desdobramentos sociais inerentes ao desenvolvimento 

individual e coletivo. 

Por esse ângulo, Freire (1996, p.68-69) salienta que ao sermos levados à 

oportunidade de nos educarmos temos “a capacidade de aprender, não apenas para 

nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-
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a [...]”. Esta colocação sugere a superação de uma educação alienante e configurada 

para reproduzir as conjunturas sociais sob o prisma das relações hegemônicas.  

As palavras de Freire (1996) remetem à uma concepção educacional 

fundamentada enquanto instrumento a ser pensado e realizado com fim à 

compreensão e modificação das conjunturas e dos elos sociais edificados ao longo 

da história.  

Ante tal asserção, temos em Gramsci (1982) grande expoente para se pensar 

uma educação que potencialize o entendimento da realidade em que os sujeitos estão 

inseridos. Na perspectiva gramsciana encontramos a proposição de uma escola 

unitária que se fundamenta sob uma concepção educacional que proporcione 

formação ampliada voltada para a interlocução entre teoria e prática, entre 

conhecimentos básicos fundamentais à formação humana e conhecimentos técnicos-

profissionais. As correlações entre formação profissional e formação básica têm por 

finalidade conciliar, sob um mesmo prisma educacional, um processo de ensino-

aprendizagem capaz de fomentar o preparo dos seres humanos para a atuação crítica 

e consciente perante o contexto social, político, econômico e cultural, bem como, 

diante da apreensão do trabalho, pelas forças já consolidadas do capital, postular ao 

trabalhador maior qualificação técnico-profissional. Essa concepção educacional tem 

por objetivo levar o sujeito a pensar e realizar-se de maneira global, ao empenhar-se 

na interlocução dos saberes e fazeres sob os vieses social e profissional, sendo este 

processo uma possibilidade de dimensionar não de forma parcial, senão 

integralmente, as correlações e fundamentos que se interpõem em relação ao 

entendimento e à evolução histórica e ontológica do homem. 

Os homens se concebem como tais no transcorrer do tempo, bem como assim 

se produzem enquanto seres dotados de ações e reflexões que os levam à condição 

de serem homens por intermédio de elementos indivisíveis para compreensão da 

totalidade de nossa existência, estas condições interligadas entre si são 

imprescindivelmente os: 

Fundamentos históricos porque referidos a um processo produzido e 
desenvolvido ao longo do tempo pela ação dos próprios homens. 
Fundamentos ontológicos porque o produto desta ação, o resultado desse 
processo, é o próprio ser dos homens (SAVIANI, 2007, p. 155). 

 

Ao se perceber enquanto sujeito ativo em meio às conjunturas históricas e 

sociais que o circundam, torna-se concebível a este sujeito, por meio do conhecimento 
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desenvolvido e apreendido, interferir de forma consciente na realidade que se 

apresenta, transformando-a, especialmente na expectativa de se intentar o melhor 

para si e para a coletividade. 

A partir desses pressupostos, verifica-se a importância de se conceber o ensino 

enquanto ponte para despir a aparente normalidade presente nos enlaces sociais. 

Essa percepção aventa levantar questionamentos a respeito das práticas cotidianas 

vinculadas a um processo histórico que se apresenta na atualidade, mas, também, 

prepara o terreno para mudanças futuras.  

No momento em que se abordam perspectivas para a concretização de uma 

transformação social profunda, torna-se inadmissível não se perceber o Ensino Médio 

como espaço-tempo que demonstra ser uma possibilidade ímpar na busca por 

horizontes sociais mais dignos e justos. O entendimento dessa forma de projetar o 

Ensino Médio explicita a importância deste para a formação de uma sociedade que 

cultive ideais e ações capazes de estimular as mudanças necessárias, assim: 

O Ensino Médio é, talvez, uma dessas oportunidades únicas de se intervir, 
diretamente, na formação de uma sociedade em constante processo de 
transformação, pois seu papel é acolher a geração que, em poucos anos, 
pode ocupar espaços decisórios e fazer opções em relação aos rumos sociais 
a serem tomados (ARAÚJO; SILVA, 2017, p. 09). 

 

Disponibilizar aos jovens o entendimento da construção histórica de si e da 

sociedade que os medeia se faz relevante na medida em que os possibilita 

conhecerem-se a si e ao outro; e a partir de aí nutrir mudanças para se estabelecer 

relações humanas de respeito e convivência harmônica, entremeadas no interior de 

dimensões culturais, políticas, sociais e econômicas. 

Descortinar a realidade e imergir nos problemas, não apenas os observando 

enquanto movimentos desconectados e isolados distantes do cotidiano e da vida dos 

estudantes, senão, do contrário, já que estes sentem, reproduzem ou rompem esta 

realidade, se faz necessário e deve nortear princípios de um Ensino Médio Integrado 

voltado à formação de cidadãos ativos e frente ao caos que se apresenta. 

Essa intencionalidade tem como preceito tornar a participação dos indivíduos 

no construto social algo concreto e embasado no entendimento das múltiplas 

configurações do desenvolvimento humano, com a intenção de fomentar a atuação 

responsável e reflexiva, embasada na capacidade de estruturar tais ações ao abrigo 

da proposição consciente de interferência na sociedade.  
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A premência de se buscar oportunizar aos sujeitos um conjunto de 

conhecimentos elaborados deriva da necessidade de que o atual contexto social, 

político, econômico e cultural transborda, em muito, o que se pode reter ou 

dimensionar por meio do horizonte apresentado pelo senso comum. Essa forma de se 

pensar o mundo não dá conta de explicar os contextos e as circunstâncias que dão 

causa aos fenômenos sociais, por isso, diante de tais condições: 

O nível de desenvolvimento atingido pela sociedade contemporânea coloca 
a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos sistemáticos, sem o que 
não se pode ser cidadão, isto é, não se pode participar ativamente da vida 
em sociedade. (SAVIANI, 2007, p. 160). 
 

Proporcionar tais conhecimentos significa oportunizar aos sujeitos observar as 

mediações exercidas pelas contradições próprias do sistema sócio-político e 

econômico atual, com um olhar mais acurado do que o alcançado pelas percepções 

cotidianas, caracterizando-se dessa forma, como algo que possibilite chegar ao que 

pode ser chamado de “conhecimento poderoso”, pois: 

Esse conceito não se refere a quem tem mais acesso ao conhecimento ou 
quem o legitima, embora ambas sejam questões importantes, mas refere-se 
ao que o conhecimento pode fazer, como, por exemplo, fornecer explicações 
confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo [...] Isso não 
significa que as escolas não devam levar muito em conta o conhecimento que 
os alunos trazem [...] (YOUNG, 2007, p. 1294-1295). 

 

Ofertar aos estudantes o conhecimento acumulado e elaborado conforme se 

depreende da afirmação de Young (2007) não implica, necessariamente, em afastar 

as experiências de vida trazidas, por eles, para a escola. As experiências cotidianas 

são importantes na medida em que são passíveis de serem reinterpretadas e 

reelaboradas a partir de um conhecimento sistematizado, de forma a conduzir para 

uma reflexão substancial e fundamentada ante as aparentes verdades e realidades, 

pois este: 

[...] é um mundo em que as coisas, as relações e os significados são 
considerados como produtos do homem social, e o próprio homem se revela 
como sujeito real do mundo social. O mundo da realidade não é uma variante 
secularizada do paraíso, de um estado já realizado e fora do tempo; é um 
processo no curso do qual a humanidade e o indivíduo realizam a própria 
verdade (KOSIK, 1976, p. 23, destaques do autor). 

 

No entanto, para que estes consigam perceber as complexas mediações a que 

estão submetidos e que sofrem ou podem influenciar, é indispensável o acesso ao 

conhecimento especializado produzido e acumulado pela humanidade ao longo do 

tempo, bem como de uma formação voltada à apropriação e desenvolvimento desse 
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conhecimento (RAMOS, 2008). Nesta perspectiva, importante se torna refletir acerca 

de como este conhecimento especializado pode auxiliar este homem a perceber 

problemas sociais que subdividem toda a coletividade em classes mais e menos 

favorecidas, tais como o que ocorre com as desigualdades estabelecidas no seio da 

problemática encontrada em um sistema que insiste em dividir-nos, por exemplo, entre 

brancos e negros. 

Para tanto, o Ensino Médio Integrado não se concebe enquanto ideia posta a 

serviço do capital, redundando em se estabelecer na lógica da empregabilidade. Por 

meio dessa forma de oferta educacional, busca-se, ao contrário, a proposição de uma 

concepção educacional em “[...] que os sujeitos se vejam tendo conhecimentos, sendo 

produtivos para a sociedade, ainda que as relações nesta sociedade tendam sempre 

à exclusão” (RAMOS, 2008, p. 27). 

Embora não se possa ignorar a necessidade de a juventude se inserir na 

atividade econômico-produtiva, sendo o Brasil um país marcado por profundas 

desigualdades, onde não se pode ficar adiando a necessidade econômica de 

sobrevivência, não há que se defender uma formação técnica e profissionalizante 

determinada pelo mercado de trabalho, mas sim, uma formação profissional que 

associe trabalho intelectual e manual, na qual se propicie uma formação humana 

plena (RAMOS, 2008).  

Por isso, alerta-se para o fato de que não se pode resumir a educação a um 

instrumento de formação para reposição de peças para o mercado de trabalho, como 

se a escola pudesse ou devesse ser uma “fábrica” de sustentar com mão de obra as 

desventuras do mercado econômico e sua atuação degradante frente à grande 

parcela da sociedade, pois a: 

[...] escola implica formação voltada para a cidadania, para formação de 
valores – valorização da vida humana em todas as dimensões. Isso significa 
que a instituição escolar não produz mercadorias [...] Escola não é fábrica, 
mas formação humana. Ela não pode ignorar o contexto político e econômico, 
no entanto, não pode estar subordinado ao mercado econômico e a serviço 
dele (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 132). 

 

Por conseguinte, frisa-se que, não apenas basta as disciplinas estarem 

dispostas em um mesmo currículo, senão, que sejam elas partes de uma integralidade 

de conhecimentos a serem propiciados aos sujeitos. Em vista disso, nos expõe Ramos 

(2017) o fato de que, quando há integração entre trabalho, ciência e cultura, a 
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profissionalização incorpora valores ético-políticos e conteúdos históricos e científicos, 

promovendo a práxis humana. 

A práxis como balizadora da integração permite o desenvolvimento da 

consciência dos atos praticados, seja para com outro sujeito ou para com toda uma 

coletividade, e também leva a repensar o contexto político, econômico e social. Dessa 

forma:  

O ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma realidade 
conjunturalmente desfavorável [...] mas que potencialize mudanças para, 
superando-se essa conjuntura, constituir-se em educação que contenha 
elementos de uma sociedade justa (FRIGOTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, 
p. 44). 

 

Esse ponto de vista de um propósito educacional fundamentado sob o abrigo 

de se constituir uma educação proeminentemente qualificada a fomentar nos sujeitos 

o pensamento crítico e ações embasadas em conhecimentos elaborados revela a 

necessidade aguda de se imbuir esforços para se assentar tal noção no seio do debate 

acerca da educação profissional integrada ao Ensino Médio.  

Fomentar a educação que prioriza o combate à fragmentação do saber voltado 

à uma formação global e totalizante implica, imprescindivelmente, em ater-se ao fato 

de que: 

Essa forma de compreender o ensino integrado exige a crítica às pers-
pectivas reducionistas de ensino, que se comprometem em desenvolver 
algumas atividades humanas em detrimento de outras e que, em geral, 
reservam aos estudantes de origem trabalhadora o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas básicas e instrumentais em detrimento do 
desenvolvimento de sua força criativa e de sua autonomia intelectual e 
política (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 63). 

 

Coerentemente, as palavras de Moura (2007) contribuem para se pensar em 

uma concepção curricular educacional que tome por base o fato de homens e 

mulheres serem seres capazes de transformar a realidade, que o trabalho deve ser 

entendido como princípio educativo, que a realidade concreta é a síntese de múltiplas 

relações e que a pesquisa e a interdisciplinaridade, também são pontos cruciais para 

a formação do estudante. Ainda de acordo com Moura (2007), esta 

interdisciplinaridade: 

[...] não pode ser entendida como a fusão de conteúdos ou de metodologias, 
mas sim como interface de conhecimentos parciais específicos que têm por 
objetivo um conhecimento mais global. [...] Assim, a interdisciplinaridade é 
um exercício coletivo e dinâmico que depende das condições objetivas das 
instituições, do envolvimento e do compromisso dos agentes responsáveis 
pelo processo ensino-aprendizagem (MOURA, 2007, p. 24). 
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Todo este aporte teórico visa estreitar os laços entre a educação e o mundo do 

trabalho e das relações humanas, que carecem de maior compreensão e participação 

ativa dos sujeitos. Isso se dá de forma contrária aos interesses questionáveis do 

sistema hegemônico vigente, apreciado pelas forças que protagonizam a sensação 

de que a sociedade desigual é algo naturalmente humano. 

O sistema capitalista atua não apenas para precarizar a vida de grande parte 

dos sujeitos no aspecto econômico, mas também demonstrando ser fomentador de 

preconceitos étnico-raciais, preconceitos de classe social e que relativiza as questões 

políticas em benefício próprio. Tais dimensões se entrelaçam de maneira intrincada, 

gerando, nos indivíduos, confusões quanto aos reais condicionantes que constituem 

as diversas problemáticas sócio-históricas do mundo em que vivem.  

Falar em integração significa ir além do embate frente às deformações 

econômicas causadas pelo capitalismo, é agudizar o sentimento de humanização 

diante de um mundo atordoado pela violência cotidiana, pelas guerras em que os 

conflitos carecem de percepção da origem de suas intencionalidades, e pela própria 

inversão de valores da vida e do trabalho (CIAVATTA, 2005). 

Portanto, adentrar às discussões em diversos âmbitos da vida, mais do que 

uma opção, se faz imperioso na constituição do Ensino Médio Integrado dando 

margem à formação ampliada dos estudantes e: 

Ao se fortalecer a concepção de integração no Ensino Médio, o que se espera 
é garantir que as novas gerações sejam formadas com a necessária 
capacidade de compreender o mundo e as contradições que lhe são 
intrínsecas. Essa noção de totalidade do real, cuja complexidade é 
desafiante, só será alcançada pela racionalidade humana caso haja um 
modelo de formação que gere, nos indivíduos, um apreço pelo pensamento 
filosófico, pela criticidade, pela audácia e pela ação política (ARAÚJO; SILVA, 
2017, p. 10). 

 

Enquanto proposta pedagógica e educacional, política e social, o Ensino Médio 

Integrado, como qualquer outro projeto que envolve o desenvolvimento do ser humano 

em direção à transformação da realidade vigente, no intuito de se configurar a justiça 

social e a participação efetiva nas decisões que reverberam e se entrelaçam 

diretamente com seu cotidiano, não está dado, pronto e acabado: 

O Ensino Médio Integrado é um projeto, ainda em construção e que deve ser 
aperfeiçoado. Para ser transformador de vidas e da realidade, os 
fundamentos desse projeto têm de ser alicerçados em valores sociais os 
quais reiterem a necessidade de busca de uma sociedade mais justa e 
democrática. (ARAÚJO; SILVA, 2017, p. 12). 
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Em meio a um cenário global marcado pelas desigualdades e injustiças sociais 

visíveis para qualquer lugar em que os olhares alcançam, está a persistência para a 

consolidação da proposta de manter sob um mesmo projeto pedagógico a educação 

profissional integrada à educação básica. Tal proposta, em que pese não ser 

estanque, não pode perder de vista objetivos centrais, tais como a urgente 

necessidade de se solapar as relações econômicas e políticas atuais que se 

encontram no seio da promoção da estratificação social e, ao mesmo tempo, constituir 

o fomento ao desenvolvimento integral dos sujeitos, a fim de promover condições reais 

de inserção da população nos debates a respeito das diversas dimensões da vida. 

Mas como nem tudo se afirma como um progresso retilíneo em direção aos 

ideais de justiça que podem ser fomentados com subsídio de uma formação integral, 

temos o advento da Lei 13.415/2017 que, sob a égide do capital, procura desvirtuar a 

formação humana e integral. Na seção a seguir, procuramos fazer uma discussão a 

respeito das complicações que se dão no horizonte da formação humana e integral 

que podem se suceder com a elaboração e disseminação da Lei 13.415/2017. 

 

1.3 LEI 13.415/2017: CARACTERÍSTICAS DE UMA CONCEPÇÃO EDUCACIONAL 

LIMITADORA 

 

A atual situação educacional nacional dissemina preocupações entre aqueles 

que por anos se dedicaram a fomentar e a consolidar uma perspectiva educacional 

abrangente do ponto vista humano e integral. 

O contexto atual e a Lei 13.415/2017 vem à tona em um momento de ebulição 

na conjuntura política nacional e a educação se torna pauta premente, pois, como nos 

assinalam Santos, Nadaletti e Soares (2017), reformas direcionadas a alterar 

concepções educacionais são, também, discussões paralelas travadas no campo 

ideológico, envolvendo disputas por diferentes projetos de sociedade. 

O projeto de sociedade apoiado, dentre outras dimensões, no retrocesso ao 

amplo acesso a uma educação gratuita e de qualidade e à uma formação contrária 

aos ideais de dignidade e justiça social, eclode no âmago de uma política 

governamental desvinculada das necessidades da maioria da população. 

A formalização dessa forma de se pensar e colocar em prática projetos dotados 

de princípios mercadológicos e de valores sociais questionáveis não pode ser intento 
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de outra classe, se não daquela posicionada no topo da pirâmide social e que está 

amparada pelo convencimento de manutenção da ordem vigente. A esse respeito, 

encontramos, nas palavras de Ramos (2017, p. 37), a referência a quem se dá o papel 

de articular uma política educacional conservadora e elitista, pois “a contrarreforma 

atual é a expressão da hegemonia do pensamento burguês, conservador e 

retrógrado”. Não se poderia imaginar diferente das pessoas que estão por trás dessa 

maneira de pensar um Ensino Médio, que não aquelas a quem interessa uma 

educação minimalista do ponto de vista crítico e social: os ricos e detentores do 

capital. 

Refletir os potenciais impactos de tal intento faz incidir naqueles que, no cerne 

dos conflitos de concepções de sociedade, defendem, alternativamente aos 

pungentes ataques feitos pelo capital ao trabalho e, por meio do estado à liberdade, 

fundamentos educacionais humanizadores para rebater os elementos do sistema 

hegemônico. 

A esse respeito, observamos a magnitude dos problemas impressos na reforma 

do Ensino Médio, quando se é possível verificar que:  

Tal reforma representa um retrocesso para educação brasileira, posto que 
retoma o modelo da Lei 5.692/71 do período da ditadura militar, ao apostar 
em “flexibilização”, por meio de “itinerários formativos diversificados”, que na 
verdade, segmenta, diferencia e hierarquiza o conhecimento, isto porque, 
entre outras coisas, a propagada possibilidade de escolhas, que jovens 
estudantes do Ensino Médio teriam, ficam limitadas às possibilidades de 
ofertas das redes de ensino, em especial as redes estaduais (SANTOS; 
NADALETTI; SOARES, 2017, p. 101-102, destaques dos autores). 

   

 A contrarreforma do Ensino Médio impacta diretamente no contexto 

educacional e, por conseguinte, na concepção de sociedade que se pretende 

constituir, empurrando aqueles que ingressam na última etapa da educação básica 

uma diminuição drástica na carga horária da formação básica comum e oferecendo 

itinerários formativos, quais sejam: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas ou formação técnico-profissional. 

Outrossim, convém salientar o fato de não estar ao alcance do estudante a 

escolha pura e simples dentre os itinerários a serem ofertados, sendo que, este se faz 

refém da capacidade de oferta a que estão submetidos os sistemas de ensino (SILVA, 

2017). 

Frigotto (TV PAULO FREIRE, 2014) ressalta o fato de o Ensino Médio ser um 

momento em que o indivíduo deve ter garantido para si o acesso à formação básica, 
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ou seja, aquela capaz de desencadear no sujeito a possibilidade de ele entender com 

a maior capacidade possível o que se passa no mundo em que vive. Essa formação 

básica capaz de fazer com que os indivíduos possam se aperceber das correlações 

sociais que fomentam desigualdades e estabelecem hierarquias entre os diferentes 

grupos humanos. A presunção de se desvincular o Ensino Médio da concepção de 

ser provedor de formação básica demonstra o caráter minimalista da contrarreforma 

quando pretende oferecer aos estudantes uma formação parcial, fragmentada e 

reducionista. 

A esse panorama se juntam o fato de que, para lecionar no âmbito do itinerário 

técnico-profissional, não há necessidade de o docente possuir formação na área, 

abrindo-se, assim, a viabilidade de os sistemas de ensino certificarem o que se 

convencionou chamar de “notório saber”. 

Desse modo, evidencia-se que, na ótica dos reformadores, o desenvolvimento 

da qualidade do ensino, estritamente atrelada à qualidade da formação teórico-prática 

daqueles aptos a lecionar, não lhes interessa. Proposta esta enfraquecedora no que 

diz respeito a busca pela qualificação docente e, consequentemente, do ensino 

ofertado aos estudantes (SILVA, 2017).  

Em se tratando de política educacional fomentada por governo cúmplice da 

classe burguesa e elitista, não se faz estranhar a intenção de precarização da 

educação profissional técnica de nível médio pública em favor das elites burguesas, 

por intermédio de ajustes quanto ao financiamento deste nível de ensino. Assim:  

[...] foram alteradas as regras do financiamento da educação pública, por 
meio do incentivo e da viabilização de parcerias com o setor privado, retirando 
recursos da Educação Básica do país. Essa possibilidade visa, claramente, 
atender aos interesses do empresariado e suas necessidades de exploração 
de lucro, além de ter, como consequências a precarização da Educação 
Profissional técnica de nível médio, a fragilização dos Institutos Federais e de 
toda Rede Federal de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. [...] 
(SILVA, 2017, p. 83-84). 

   

Nesse sentido, abre-se a possibilidade de que instituições não escolares, 

descomprometidas com a formação integral dos sujeitos, acerquem-se do fazer 

educacional sem que possuam real interesse no amplo desenvolvimento dos sujeitos. 

Assim lhes permitindo focar suas intervenções junto ao ensino sob uma perspectiva 

utilitarista, de acordo com as prerrogativas dominantes da classe empresarial, 

fazendo-se utilizar dos reordenamentos legais em benefício próprio, nos quais o 

empreguismo e a preparação de mão de obra competente, para atender as demandas 



55 

do mercado de trabalho e das necessidades empresarias, sejam o principal viés de 

sua atuação. 

E a contrarreforma não para por aí, ela ainda quer relegar a posição das 

Ciências Humanas e Sociais, ao retirar a obrigatoriedade de Filosofia e Sociologia 

(RAMOS, 2017), a uma espécie de conhecimento desnecessário. Diminuir a 

importância das Ciências Humanas e Sociais demonstra o viés da subvalorização de 

áreas do conhecimento imprescindíveis para a formação integral do estudante.  

Desfigurar a relevância das Ciências Humanas e Sociais anuncia e admite uma 

formação fragmentada e parcial, ao deixar tais campos do conhecimento subjugados 

à apreciação daqueles que deformam a noção do trabalho enquanto fundamento 

ontológico do homem e da educação como possibilidade de transformação social. 

Essas atitudes são expressões intencionalmente enviesadas por interesses estranhos 

à real necessidade de integração de conhecimentos e perspectiva de compreensão 

da totalidade dos fenômenos e das mazelas circundantes à vida dos estudantes.  

Em meio a este enredo atribulado de novas batalhas no espectro político e 

social do país no momento atual, a educação emerge, uma vez mais, como epicentro 

de disputas ideológicas, por ser, também, uma dimensão política, que permeia os mais 

diversos âmbitos da vida humana e que contém os germens para o desenvolvimento 

ou retrocesso de toda uma sociedade.  

Destaca-se, a partir dos problemas elencados, os desafios a serem enfrentados 

por aquelas – pessoas e instituições – que acreditam que a fragmentação do 

conhecimento implica na ruptura e consequente alijamento do horizonte da justiça 

social e da dignidade humana: imbuir-se em frear tal plano de desmantelamento das 

ideias e práticas de formação educacional integral. 

Apartar as classes sociais menos favorecidas da possibilidade ao acesso à 

formação integral degrada a própria função da escola. Ainda que esta seja um campo 

de tensões e disputas políticas, ela é dotada da capacidade de colaborar para a 

potencialização das noções de autonomia e reflexão a respeito das múltiplas nuances 

que permeiam nossas trajetórias de vida. 

Nesse aspecto, convém destacar a relevância da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e, como ente dotado de autonomia de gestão, 

empenhar-se em salvaguardar os ideais da formação integral, neste momento, 

especialmente, no que diz respeito à articulação entre o ensino profissional e o Ensino 
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Médio, na forma de Ensino Médio Integrado, concepção esta atacada frontalmente 

pela Lei 13.415/2017. Por conseguinte: 

Os desafios, a serem enfrentados, pelas Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, implicam em não se dobrar de 
imediato, mas se valer de sua autonomia administrativa, financeira e 
pedagógica para defender seus princípios, seus propósitos e seus projetos. 
Dessa forma, podem tornar-se aliadas do conjunto da educação nacional em 
defesa, e na realização, da educação pública, laica e de qualidade social. 
(RAMOS, 2017, p. 22). 

   

Lutar por uma concepção educacional de formação integral é também uma 

tarefa a ser enfrentada pelas instituições que se valem de um horizonte educacional 

fundamentado na integralização entre ensino propedêutico e ensino 

profissionalizante.  

Dessa forma, torna-se fundamental e inadiável buscar garantir a continuidade 

e posterior aperfeiçoamento das conquistas alcançadas em meio à guerra contra a 

transformação social para o bem comum, incitada pelos possuidores dos meios de 

produção detentores das riquezas e do poder. 

Ainda que lamentavelmente, sob o capitalismo espúrio em que nos 

encontramos envoltos, e tendo em vista o fato de que, na realidade de jovens e adultos 

brasileiros, existe a necessidade de se vender a força de trabalho para se garantir o 

sustento de si ou de toda uma família, a educação, ainda que não possa ser vinculada 

estritamente ao mercado de trabalho, também não pode se esquecer do cenário que 

se apresenta no contexto nacional, qual seja: a perspectiva de que é em meio a essa 

conjuntura que os jovens e adultos desse país sobrevivem (CIAVATTA, 2005). 

Todavia, tão importante quanto não perder de vista as necessidades de sobrevivência 

dos sujeitos em um contexto socioeconômico ameaçador e desfavorável, como é o 

vivenciado pelo trabalhador na contemporaneidade nacional, não se pode abrir mão 

de se proporcionar a esse trabalhador e/ou aos seus filhos, uma educação de 

qualidade capaz de fomentar, nesses sujeitos, a capacidade de reflexão crítica 

perante o mundo em que vivem.  

O enfrentamento orienta encampar uma luta contra uma concepção 

educacional estritamente atrelada a atender demandas do mercado financeiro e a 

ideia de fracasso, por parte dos sujeitos, quando estes não são capacitados ou não 

possuem competências profissionais para conseguirem um emprego. 
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Atrelar a formação dos trabalhadores, como é possível observar, junto a esta 

contrarreforma, à noção de competências, reduz drasticamente a viabilidade da 

formação omnilateral do homem, tendo em vista ser esta uma concepção educacional 

estritamente envolta a um projeto que visa ajustar a formação humana “[...] às 

demandas específicas e pontuais do mercado de trabalho [...]” (ARAÚJO; FRIGOTTO, 

2015, p. 77).  

Por isso, especialmente à Rede Federal Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, no intuito de se fazer prevalecer a intenção de firmar o Ensino Médio 

Integrado como concepção educacional a ser estabelecida ante a perspectiva de 

formação integral, incumbe atentar-se ao fato de que não estará imune aos ataques 

do capital sobre a educação pública e de qualidade. Diante deste cenário:  

O enfrentamento desses desafios tem início na escola, mas não se limita a 
ela. Isso porque uma formação integral, que considera a dimensão social e 
humana da realidade e não desvincula o “saber fazer” do “saber pensar”; que 
fortalece a necessidade de uma educação “no” mundo e não apenas “para” o 
mundo; que não se cansa de se inconformar com as mazelas de uma 
realidade e que avança e recua em termos de humanismo e de humanidade; 
e, sem dúvida, uma formação que toma a pessoa humana como fim em si 
mesma e não como meio para qualquer outro fim humanamente ilegítimo. 
(ARAÚJO; SILVA, 2017, p. 9-10, destaques dos autores). 

   

Cabe salientar, em meio ao cenário desenhado pela contrarreforma revestida 

de Lei 13.415/2017, a acentuação da polaridade de duas concepções de educação, 

entre a mencionada noção vinculada ao liberalismo econômico engendrado pelas 

forças hegemônicas do capital e a concepção que pretende evoluir em direção à 

transformação da realidade.  

Erguer a bandeira da formação integral em um momento de desventuras 

impelidas ao Ensino Médio não pode deixar de considerar a História como campo do 

conhecimento necessário ao entendimento dos estudantes enquanto sujeitos 

históricos, capazes de serem levados a compreender a relevância de sua atuação 

para a transformação da realidade, embasados na interlocução entre passado, 

presente e futuro. 

Advém do necessário entendimento dos construtos históricos que dão causa 

às mazelas sociais, dentre elas, os preconceitos étnico-raciais entrelaçados na 

história da própria estratificação social, a importância da História enquanto campo do 

conhecimento ser, ao avesso, do que prega a contrarreforma, quando desvaloriza as 

Ciências Humanas e Sociais no contexto do Ensino Médio, alicerce relevante para 
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fomentar a consciência crítica individual e coletiva dos sujeitos perante a totalidade 

que se apresenta.  

Fortalecer a presença da História no contexto educacional tem por finalidade 

potencializar o que o Ensino Médio Integrado propõe ao se vincular a concepção de 

unidade entre trabalho, ciência e cultura (RAMOS, 2017), isto é, uma formação ampla 

e humanizadora, que vai de encontro ao que preconiza a Lei 13.415/2017. 

 

1.4 HISTÓRIA: UM CONHECIMENTO FUNDAMENTAL À AMPLA FORMAÇÃO 

HUMANA 

A História, como campo de conhecimento científico de estudos acerca do 

passado, torna-se fundamental para a ampliação da consciência crítica, pois é por 

meio da capacidade de entender as conjunturas da forma mais aprofundada possível 

que conseguimos nos entender enquanto indivíduos reflexivos e construtores das 

realidades presente e futura, em articulação com as estruturas culturais, políticas, 

econômicas, ou qualquer outra dimensão da vida humana edificada no transcorrer do 

tempo. 

Dessa maneira, torna-se possível ao ser humano conhecer e interpretar seu 

próprio tempo presente, por meio da possibilidade de investigação de sua própria 

trajetória enquanto tal, pois, como nos aponta Zanirato (2010, p. 16 apud FRIEDRICH, 

2015, p. 32): “[...] fatos dialogam sobre o passado a partir do presente, mediante o 

qual se entende melhor a sociedade do passado e a sociedade do presente, uma vez 

que uma informa a outra”. Historicizar os acontecimentos revela a possibilidade de 

entender as correlações concretas que aduzem a compreensão do próprio passado 

em relação ao presente e vice-versa. 

Sob essa lógica, apontamos, também, para a possibilidade de a história, 

enquanto análise investigativa e produto consciente das reflexões humanas, vir a se 

desenvolver como importante alicerce balizador no planejamento do futuro de um 

indivíduo ou sociedade, visto que: 

Não há forma alguma de vida humana na qual uma relação interpretativa com 
o passado deixe de desempenhar um papel importante na orientação cultural 
de cada agir e sofrer presentes. Sempre e por toda a parte os homens 
necessitam referir-se ao passado, a fim de poder entender seu presente, de 
esperar seu futuro e de poder planejá-lo. (RÜSEN, 2015, p. 37). 

 

Tais afirmações explicitam a relevância do conhecimento histórico a ser 
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considerado quando da busca pelas conexões construídas pelos homens para 

consigo mesmos e em sociedade, a fim de se descortinar os entraves sociais e permitir 

examinar e entender os fenômenos que sustentam ou rompem práticas individuais 

e/ou coletivas com maior detalhamento e, consequentemente, maior compreensão 

dos fios condutores de tais práticas.  

Com essa interpretação, é possível conceber a História enquanto algo não 

disperso no tempo ou que se explicita em um movimento desgarrado das ações 

individuais e coletivas humanas; pois, se assim o fosse, a história não seria história, 

apenas um passado descontextualizado e disperso. Essa só passa a se conceber 

como tal a partir do instante em que os homens se propõem a dialogar com os fatos, 

e, em última instância, interpretam e reinterpretam esses fatos a partir de ponderações 

conscientes cognitivamente produzidas no seio de uma práxis social, capaz de 

oportunizar o pensar-agir consciente no mundo. 

A história enquanto representação de algo passado, no sentido temporal, se 

faz presente em todos os seres humanos, pois, ainda que haja sociedades 

extremamente isoladas, há algum contato com o passado, nem que seja por meio das 

memórias apresentadas mediadas pelas narrativas, que estabelecem o contato entre 

o presente e o passado, a fim de se produzir continuísmos ou interrupções em relação 

às ações futuras.  

Portanto, o contato com o passado pode estar relacionado não apenas a meios 

formais, como, por exemplo, documentos construídos de forma escrita, mas, também, 

pelo simples fato de haver algum relacionamento com a ancestralidade do sujeito ou 

grupo e, assim, ser possível tomar conhecimento de lembranças e acontecimentos 

que emergem por meio de um simples diálogo. Por essa razão, temos que a:  

História é um componente essencial, prevalente e estratégico da identidade 
pessoal e social. Refletir sobre a história pertence ao cotidiano de todos e de 
cada um. Essa se faz em diversos planos, da espontânea no dia a dia à 
sofisticada da ciência. Em qualquer dos planos, o pensamento histórico e a 
consciência que dele resulta e nele atua buscam assenhorar-se do passado, 
entendê-lo, explicá-lo, de modo a compreender o presente e planejar o futuro 
(MARTINS; SCHMIDT; ASSIS, 2015, p. 11). 

 

Assim, temos que o passado, enquanto componente integrante das relações 

dos homens, independe de formalismos, bastando a proximidade com a memória 

constituída nas relações sociais, a fim de prospectar subsídios que viabilizam os 

sujeitos a se relacionarem com aquilo que aconteceu e, de certa forma, não está ali 
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presente para tocar ou, até mesmo, conversar com as pessoas que as produziram. 

Dessa maneira, têm-se que: 

Provavelmente todas as sociedades que interessam ao historiador tenham 
um passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são povoadas por 
pessoas oriundas de alguma sociedade que já conta com uma longa história. 
Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu 
passado (ou da comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo. O passado é, 
portanto, uma dimensão permanente na consciência humana, uma 
componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da 
sociedade humana (HOBSBAWM, 1998, p. 22). 

 

Não obstante a noção de que a história está impregnada no cotidiano das 

pessoas e nos mais diversos aspectos de suas vidas, faz-se ressaltar a importância 

para os historiadores e, consequentemente, para a História enquanto ciência, a 

necessária busca por analisar a essência deste passado e, por conseguinte, viabilizar 

a observação das rupturas e continuidades sociais ocasionadas ao longo do tempo, 

procurando, assim, dar sentido aos acontecimentos, a fim de revestir o passado, isso 

que entendemos histórico, de compreensão interpretativa e racionalizada 

(HOBSBAWM, 1998). 

Ao se espreitar por este caminho, há que se considerar a noção de que os 

homens tendem, ante a ideia de continuidade, de recorrer ao passado para fortalecer 

comportamentos e atitudes, de reportar o presente ao passado.  

Esse entendimento requer uma cuidadosa análise, pois tal tendência incorre, 

em grande parte, na falta de se aventar uma interpretação dos condicionantes e 

circunstâncias em que fatos passados ocorreram ou, até mesmo, verificar uma 

reconstrução histórica que inexistiu. A título de exemplo de tal situação, nos aponta 

Hobsbawm (1998) a construção idealizada de nacionalismos territoriais, que buscam 

fazer surgir de um passado irreal ou fragmentado, uma identidade que, em última 

instância, sequer existiu. 

Nessa contenda situa-se a conveniência de se propor uma investigação do 

passado sob uma postura crítica e mais objetiva possível, a fim de se minimizar pré-

julgamentos e a interferência de valores do tempo presente no estudo do passado. 

Ante esta afirmação, cabe ressaltar que tal como as ciências exatas, a História é uma 

ciência eminentemente humana, portanto, é salutar o registro de que não se encontra 

nela a neutralidade. 

É por meio de uma concepção científica da história, atrelada a métodos e 

pressupostos teóricos que se permite historicizar, sem que se corra o risco de imprimir 
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à história a falsa sensação de ser resultante da imaginação ou de julgamentos 

infundados acerca dos contextos estudados com a finalidade de se evitar distorções 

na interpretação daquilo que se constitui como objeto ou temática a ser pesquisada 

(RODRIGUES, 2014).  

Implica à História enquanto campo do conhecimento a ser dimensionado e 

problematizado, de forma a possibilitar que esta não se subtraia à uma mera alegoria, 

mero artefato esvaziado de significado, tolhida de seu valor científico para os estudos 

da evolução da existência humana sobre a Terra. 

A História, quando bem fundamentada e estudada, fornece elementos 

preciosos para conseguirmos refletir sobre como acontecimentos passados influem 

no presente e nos ajudam a prospectar o futuro. Isso se torna admissível uma vez que 

“o valor da investigação histórica sobre ‘o que de fato aconteceu’ para a solução desse 

ou daquele problema específico do presente e do futuro é inquestionável [...]” 

(HOBSBAWM, 1998, p. 32, destaque do autor). 

“Nadamos no passado como o peixe na água, e não podemos fugir disso. Mas 

nossas maneiras de viver e nos mover nesse meio requerem análise e discussão” 

(HOBSBAWM, 1998, p. 35). Essa metáfora nos propicia verificar a dimensão do 

passado na vida dos seres humanos. Essa percepção de tanta intimidade entre o ser 

humano e o passado nos revela como estamos intrinsicamente envolvidos pelo 

passado. As continuidades e rupturas se sucedem em maior ou menor escala de 

abrangência, desde como nos expõe Rüsen (2015), com as experiências da 

contingência que perturba modelos inteiros de interpretação da história, como no caso 

da Revolução Francesa, as experiências vividas pelos homens em suas pequenas 

perturbações e catástrofes cotidianas. Poderíamos acrescentar aqui, a título de 

exemplo de contextos que repercutem em modelos inteiros de sociedade, a 

escravidão no contexto da História brasileira e seu fim legal em 1888, mas que não 

impediu, ao lado das teorias racialistas, de sermos um povo que vivencia a 

cotidianidade de práticas racistas para com os afrodescendentes. 

  Embora o passado esteja imbricado em todos os âmbitos da trajetória 

humana, este se torna História quando tratado de maneira a suscitar questionamentos 

e elucubrações, a fim de passar de uma concepção interpretativa para um horizonte 

válido do ponto de vista científico, capaz de estabelecer reflexões conscientes acerca 

de acontecimentos ou qualquer outra espécie de fonte que seja capaz de fomentar 
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sua investigação. Todavia, faz-se a ressalva de que não se pode menosprezar o que 

é cotidiano, pois a ciência não existe alheia aos fatos concretos: é nos caminhos 

trilhados pelos homens, em sua vida prática, que se sustenta a matéria-prima das 

elaborações cientificamente produzidas (RÜSEN, 2001). 

Ao haver a pesquisa e a elaboração interpretativa, passa a história a não se 

constituir em um mero apanhado de datas ou relatos descritivos de fatos ocorridos ou 

uma exposição de eventos aleatórios passados, sejam políticos, econômicos, 

religiosos, culturais ou quaisquer outros baseados na intervenção humana.  

Produzir o conhecimento histórico requer aprofundar a discussão para além de 

um fichário de datas ou de um repasse de informações de episódios isolados ocorridos 

no transcurso do tempo, pois deve-se procurar explicitar as articulações 

desenvolvidas pelos homens em meio aos diferentes cenários temporais e espaciais 

consubstanciados pelas ações que os envolvem no refletir e agir. 

Sem a possibilidade de se entender o contexto, os reflexos e as implicações 

que dão vazão aos sentidos da sociedade do tempo atual de determinado 

acontecimento passado, este se torna algo disperso e desprovido de significado na 

conjuntura histórica. Portanto:  

O passado só se torna história quando expressamente interpretado como tal; 
abstraindo-se dessa interpretação, ele não passa de material bruto, um 
fragmento de fatos mortos, que só nasce como história mediante o trabalho 
dos que se debruçam, reflexivamente, sobre ele (WEBER apud RÜSEN, 
2001, p. 68). 

 

O conhecimento histórico se produz ao passo em que seja possível explicar e 

constituir perspectivas racionais e desmistificadoras relacionadas às ocorrências 

perpassadas nas mais diversas sociedades e nos mais diversos espaços e tempos 

em que haja intervenção humana. 

Desenvolver compreensões o mais corretamente possível é tarefa 

imprescindível para se materializar explanações coerentes acerca do que levou a 

surgirem as circunstâncias que deram causa aos acontecimentos, bem como as 

rupturas ou continuidades entrelaçadas no momento presente. 

Adstrito a isso, se faz ressaltar outro ponto fundamental, que confere à História 

caráter racional, a prevalência de se trabalhar as informações de modo consciente a 

interpretar e investigar as ações do passado, visto que essas ações se desencadeiam 

em um contexto diferente daquele no qual o investigador vive. Por isso, releva-se a 

cautela indispensável no trato com os elementos que fornecem subsídios à atividade 
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de explorar o passado, com a finalidade de não se transportar conceitos e valores do 

presente ao passado, correndo-se o risco de conferir distorções interpretativas, 

provocando o que se chama de anacronismo5 (FRIEDRICH, 2015). 

As observações relativas ao passado necessitam, primordialmente, de serem 

exercidas sob o escopo de uma compreensão ante o momento em que se 

desenvolveram, importando não desfigurar a relação do período no qual se 

desenrolaram correlacionado ao contexto histórico a que estavam envolvidas e 

submetidas.  

Diante disso, cabe ao sujeito imbuído da tarefa de revisitar o passado a fim de 

torná-lo inteligível, do ponto de vista de se fornecer por meio da pesquisa elementos 

capazes de suscitarem o entendimento dos arranjos producentes de determinado 

evento ocorrido, mesmo embora seja impregnado de paixões, tendências ideológicas 

ou crenças de qualquer ordem, procurar se despir, ao máximo, de preconceitos e 

subjetividades para examinar os fatos da forma mais imparcial possível, tendo em 

vista que consideramos humanamente impossível ao homem despir-se totalmente de 

suas paixões tal como uma máquina. Todavia, importa-nos lembrar de que:  

[...] por sermos homens do momento atual, nos é dado conhecer os 
desdobramentos do passado [...] Sempre que a partir de valores do tempo 
presente, emitimos considerações sobre o passado, praticamos uma ação 
anacrônica. (FRIEDRICH, 2015, p. 66).  

 

Cabe advertir, entretanto, que a História não se materializa com a prerrogativa 

de se tornar verdade absoluta, uma vez que as interpretações se subjugam às 

narrativas apresentadas por outros homens falíveis e envoltos às conjunturas de seu 

tempo e lugar, variantes também imbricadas de determinantes ideológicas, políticas, 

econômicas, culturais. 

Ponderar a respeito de tais aspectos reitera a preponderância de se pensar a 

História enquanto campo do conhecimento relevante para o entendimento dos 

diversos caminhos inscritos pelo homem neste mundo. Desse modo, evocar a 

construção ética desse conhecimento impede a apropriação do passado para fins 

difusos que não os de caráter a proporcionar a apreensão mais real e verdadeira 

possível da correlação entre passado-presente-futuro que ela pode proporcionar. 

Essa prudência tende a evitar a descontextualização e o cometimento de injustiças 

                                                 
5 Anacronismo: 1. Erro cronológico; 2. Coisa a que se atribui uma época em que ela não tinha razão de 
ser. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/anacronismo>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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com as sociedades e os homens imersos em determinada conjuntura social de 

espaços e/ou épocas distintas. 

Ao se desprender de preceitos balizadores que dão sustentação ao fazer 

histórico enquanto saber válido, sob o ponto de vista da construção do conhecimento 

quanto a trajetória humana e suas diversificadas nuances no emaranhado de 

acontecimentos sociais, culturais, políticos, econômicos, etc., corre-se o risco de 

subverter profundamente os acontecimentos. 

A discussão acerca da postura de quem se propõe a dialogar com a história se 

faz pertinente na medida em que o passado não é algo desvinculado do presente, 

consoante ao que nos informa Hobsbawm (1998, p. 243): “já se disse que toda história 

é história contemporânea disfarçada. Como todos sabemos, existe algo de verdade 

nisso”. 

Porquanto, deturpar o passado, consequentemente, faz surgir confusões em 

suas imbricações no tempo presente, resultando em uma produção historiográfica ou 

uma narrativa inapta ao entendimento de nossa própria existência no transcurso da 

existência humana, bem como, corrompe ou falseia os horizontes daquilo que 

pretendemos continuar ou modificar na interligação entre passado, presente e futuro 

tendo em vista que: 

A postura que adotamos com respeito ao passado, quais as relações entre 
passado, presente e futuro não são apenas questões de interesse vital para 
todos: são indispensáveis. É inevitável que nos situemos num continuum de 
nossa própria existência, da família e do grupo a que pertencemos [...] 
Podemos aprender coisas erradas – e, positivamente, é o que fazemos com 
frequência – mas, se não aprendemos, ou não temos nenhuma oportunidade 
de aprender, ou nos recusamos a aprender de algum passado algo relevante 
ao nosso propósito, somos, no limite, mentalmente anormais (HOBSBAWM, 
1998, p. 36, destaque do autor).  

 

Em que pese a dura colocação de Hobsbawm (1998), frisa-se a 

intencionalidade de fazer mencionar, de um lado, o quanto nos encontramos 

influenciados pelo passado e, de outro, o quão incapacitados seríamos ao não 

aprendermos nada com ele, mesmo que este aprendizado possa estar equivocado.  

Entender e ponderar sobre acontecimentos históricos promove a possibilidade 

de se apreender conhecimentos a serem utilizados como base para o 

desenvolvimento de novos entendimentos em relação a atuação dos homens junto à 

sua realidade e das inter-relações sociais promovidas no âmago de uma sociedade 

constituída em face de uma miríade de acontecimentos que nos chegam pelos mais 
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diversos meios de comunicação.  

A História, enquanto campo do conhecimento, não serve apenas para se fazer 

relatos de acontecimentos do tempo passado. Conhecer e compreender fatos 

históricos implica o entendimento das relações do homem consigo mesmo e com tudo 

que o cerca, a fim de promover uma apreensão da realidade do próprio caminho 

existencial de si e da coletividade na qual se insere e, fundamentalmente, auxiliar a 

sistematizar a melhoria contínua na construção desse caminho.  

Essa concepção de História encontra sua dimensão humana nas palavras de 

Friedrich (2015, p. 33), pois este é um campo do conhecimento relacionado 

diretamente à nossa vida, visto que é “[...] aplicável ao nosso cotidiano, às demandas 

e questões do tempo presente. Posto isso, conhecê-la torna-se uma necessidade aos 

que desejam se posicionar enquanto cidadãos do mundo”. Em última instância, torna-

se, no mínimo, limitadora a atuação crítica e cidadã perante a sociedade em que se 

vive, sem conhecer as nuances históricas que lhe dão causa. 

Depreende-se, por fim, que a história entremeada pela construção humana 

requer cuidados quando se busca dela constituir conexões entre as distintas 

temporalidades. Na perspectiva de se compreendê-la como conhecimento elaborado, 

não se pode furtar-se de interpretá-la com a maior proporção de razão possível, visto 

que a História não se constrói a esmo, tampouco é fruto do acaso, mas sim, das 

relações concretas históricas e contraditórias dos homens entre si e destes para com 

os fatos que se desenrolam durante o decorrer do tempo, para que assim nos 

aproximemos das reais relações que se embrenham nos mais diversos âmbitos da 

vida. 

A prospecção de se transmutar a história que “aí está” em elementos 

constituintes de conhecimentos válidos e úteis à vida de todos perpassa por um 

conceito que requer entendimento, a fim de que a história seja apropriada de forma a 

ser analisada com a finalidade de nos conduzir a ampliação do que éramos, somos e 

seremos. A consciência histórica se desenha como consequência dessa possibilidade 

de intepretação conectiva entre o que convencionou-se chamar passado, presente e 

futuro.  

Reside, nesse conceito, uma característica própria da vida dos sujeitos, a sua 

noção mais trivial de que há algo que ficou para trás, de que o indivíduo existe 
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atualmente e que existe algo que ainda está por vir. A noção básica de nascer, viver 

e morrer (RÜSEN, 2001). 

Entretanto a compreensão de como se dá na mente humana o artefato 

consciência histórica não carrega em si tal simplicidade, pois é fruto de elementos que 

concatenam a vida prática dos seres humanos e da própria História enquanto ciência. 

Sem o objetivo de exaurir a temática, a seguir, buscaremos demonstrar como se 

aventa a discussão acerca da consciência histórica e sua relação com a tríade 

humana no tempo: passado, presente e futuro. 

 

1.5 CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: INTERPRETAÇÃO DO PASSADO E 

ORIENTAÇÃO NA VIDA PRÁTICA 

 

Outro importante ponto a ser analisado no horizonte da História enquanto 

conhecimento humano prático-cotidiano e científico, reside no fato de se aventar o 

desenvolvimento – no sentido de aprimoramento e não da criação deste fenômeno na 

mente humana – da consciência histórica, por parte dos sujeitos, a fim de se 

estabelecer nexo interpretativo entre a apreensão dos fatos extraídos da realidade 

cotidiana e seu desenrolar histórico e sua cientificidade, sem que a realidade seja 

sombreada por explicações sem qualquer reflexão a respeito das narrativas e 

acontecimentos que a constituem. 

Com o fito de contextualizar o conceito de consciência histórica, recorremos, 

notadamente, à análise que Cerri (2001) faz de importantes autores que debatem este 

conceito. Nesta breve explanação, não há a intenção de se aprofundar a discussão a 

respeito das diferentes acepções envoltas no conceito de consciência histórica, mas 

demonstrar distintas e primordiais nuances do tema ora discutido.  

Ao debruçar-se na análise da consciência histórica, Cerri (2001), de forma 

concisa, entretanto, elucidativa, destaca que, para autores como Hans Georg 

Gadamer e Phillipe Ariès, a consciência histórica é um elemento desnaturalizado da 

mente humana, isto é, não faz parte da estrutura mental do ser humano em geral. 

No caso de Gadamer (1998 apud CERRI, 2001), a consciência histórica só é 

possível de ser atribuída ao ser humano a partir do que ele determina como “época 

moderna”, e é esse homem adjetivado, chamado, por Gadamer, ora de “homem 

moderno”, ora de “homem contemporâneo”, que possui a possibilidade de “adquirir” 
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consciência histórica, exclusivamente pelo processo de sentido unilateral em que o 

conhecimento científico e acadêmico produzido a partir da dita “modernidade” é o 

único capaz de fazer surgir a consciência histórica aos que se aventuram para obter 

tal formação e aos que têm a oportunidade de se servir desta formação intermediada 

pelos eruditos da área de História (CERRI, 2001). 

De outra forma, Ariès (1989 apud CERRI, 2001) denota que a tomada de 

consciência histórica se dá na medida em que os sujeitos deixam de estar ao abrigo 

de determinada comunidade que protege o indivíduo, fornecendo-lhes “aconchego 

identitário”, passando, assim, a deixar de ser um referencial seguro no entendimento 

de si e do mundo à sua volta. Ao serem desterrados, os indivíduos são obrigados a 

se deparar com culturas, espaços físicos e toda a sorte de mudanças e desventuras 

distintas da de seu local de origem. O fato de se deparar com a multidiversidade 

territorial e sociocultural “moderna” diversa da de sua terra e tradições originárias, 

promove(ria), nos indivíduos, a possibilidade de apreensão consciente da história. 

(CERRI, 2001). 

Fundamentalmente, Gadamer e Ariès possuem um aspecto semelhante no 

tocante à tomada de consciência histórica, por parte dos seres humanos. Dessa 

forma:  

Por outros caminhos, Ariès chega a um ponto parecido com o de Gadamer, 
que é a ideia de que a consciência histórica é um estágio ao qual se chega, 
principalmente por conta de um processo de modernização de todos os 
âmbitos da vida humana (CERRI, 2001, p. 98). 

 

Presumir que a consciência histórica não é uma categoria imanente à mente 

humana subjuga todos os homens que não passaram pela “modernização” ou que 

não são frutos da contemporaneidade, bem como aqueles que, ou não estão imersos 

no que se denomina centros de ciência e academia, tais como as universidades e 

outras instituições científicas, ou não se servem desse conhecimento científico para 

poder fundar a partir do “zero” a chamada consciência histórica, faria com que tais 

seres humanos ficassem alijados da consciência da História de si e das sociedades 

em que estão imersos. Essa percepção implica em afastar a compreensão histórica 

de si e do mundo uma grande massa de pessoas que, sem se darem conta, viveriam 

à margem da noção das conexões entre passado, presente e futuro (CERRI, 2001). 

Face à exposição conceitual encontrada em Gadamer e Ariès, ademais de 

impor a milhões de indivíduos uma “inconsciência histórica”, ainda retira da 



68 

cotidianidade e da vida prática do ser humano, em seus mais diversos contextos, 

importante papel no realizar científico da História, em que, para o primeiro, o “homem 

comum” não é provido de consciência sobre si e sobre o mundo sem haver o contato 

com a ciência moderna e, para o segundo, a determinação geográfica e cultural pode 

fazer com que o homem não reconheça-se a si próprio como agente do e no ’tempo”, 

ficando preso à uma espécie de desconexão entre passado, presente e futuro (CERRI, 

2001) 

Os pontos de vista descritos até aqui são antagônicos aqueles encontrados no 

autor Jörn Rüsen, destacado o fato de ele evidenciar o seguinte: a importância da vida 

prática para a composição do conhecimento histórico e da própria historiografia 

enquanto ciência; a percepção de que o fazer histórico não é uma via de sentido único 

e exclusivamente acadêmico-científico a, simplesmente, ser repassado aos que não 

fazem parte do círculo dos eruditos; e, sobretudo, a convicção de que a consciência 

histórica permeia a todas e todos seres humanos, sem distinção territorial-geográfica 

ou temporal (CERRI, 2001; BONETE, 2013). 

Após este apanhado geral das características divergentes que envolvem 

distintas observações a respeito da consciência histórica, procuraremos elucidar, sem 

a presunção de esgotar o objeto aqui abordado, o entendimento de consciência 

histórica trazido por Rüsen (2001; 2015). 

A possibilidade de se trazer a permeabilidade deste conceito na perspectiva de 

Rüsen (2001) se dá pelo fato de que este autor, ao contrário de Gadamer e Ariès 

(apud CERRI, 2001), propõe que a consciência histórica, enquanto possibilidade 

encontrada em todo ser humano, vislumbra uma visão que extrapola as limitações 

temporais de Gadamer e geográficas e temporais de Ariès. Assim sendo, não 

hierarquiza os seres humanos entre “providos” e “desprovidos” da consciência de si 

mesmos como atores temporais de suas próprias vidas e das vidas com quem 

convivem e interagem. Embora havendo distintas realidades nas mais diversas 

culturas espalhadas pelo mundo, não desfaz qualquer ser humano da possibilidade 

de apreender e aprender com a história de si e de outras pessoas. 

Desse modo, temos que a consciência histórica emerge enquanto pressuposto 

inerente à mente humana e não alheio a esta, e que pode servir como mecanismo 

para corroborar com as experiências temporais, sejam elas vivenciadas direta ou 

indiretamente pelos indivíduos. Isto não significa uma tomada de consciência posterior 
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ao contato com a ciência, mas a oportunidade de os indivíduos, sob uma via de duplo 

sentido, entre o viver prático-cotidiano e o saber elaborado-científico, apreender a 

realidade dos fenômenos com a máxima proximidade possível da verdade contida 

nestes. 

Não apenas a consciência histórica se estabelece como o conjunto das ações 

concretas da vida prática do ser humano, senão, que são essas vivências do homem 

no decorrer do tempo a subsidiar a elaboração da história na qualidade de ciência, 

posto que a Ciência Histórica não existe como sendo algo encerrado em si mesma, 

não é uma nuvem que paira no ar a espera de despejar seu conhecimento na 

realidade concreta dos seres humanos (RÜSEN, 2001). 

Nesse sentido, Cerri (2001, p. 96) explicita que a consciência histórica é capaz 

de perpassar “[...] o especialista e o homem comum, ainda que entre estes estabeleça-

se uma relação que pode ter muitas características, que vão de uma hierarquia de 

saber até uma horizontalidade na vivência da consciência da história”. 

Consequentemente, estabelece-se a noção de que todos fomos e somos dotados de 

historicidade. 

Para Rüsen (2001, p. 57), a consciência histórica se manifesta como uma forma 

de consciência humana a partir das relações da vida humana cotidiana; dessa 

maneira, a consciência histórica representa “[...] a suma das operações mentais com 

as quais os homens interpretam sua experiência de evolução temporal de seu mundo 

e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática 

no tempo”. Desse modo, temos que a consciência histórica se traduz na própria 

orientação temporal buscada pelos homens, manifestando-se na tríplice pergunta: o 

que fomos (o que eu era)? O que somos (o que sou)? E o que seremos (o que serei)? 

A partir de tal afirmação, faz-se possível entender que o ser humano, em sua 

amplitude enquanto espécie, é dotado de consciência histórica, sejam as individuais 

ou coletivas, sejam as que estão próximas ou longínquas no aspecto temporal e 

geográfico, não se manifestando tal consciência apenas a partir, por exemplo, do 

momento descrito como modernidade. Pensar diferente disso significa dizer que, 

embora:  

Há quem entenda dessa forma, mas não é esse o caminho que tomamos, 
pois ele limita a compreensão da consciência histórica como fenômeno 
humano geral, e não especializado; equivaleria a atribuir a poucos iniciados 
a capacidade de se orientar no tempo, e toda a história da humanidade teria 
que ser entendida como um enorme conjunto de ações desgovernadas de 
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nossos antepassados (que não teriam consciência histórica para efetuar suas 
ações) (CERRI, 2011, p. 61). 

 

Consentir com essa hipótese significaria dizer que todos os acontecimentos 

produzidos pelos homens até o que se convenciona chamar de modernidade teriam 

sido feitos ao acaso, frutos de imaginação desconexa com os acontecimentos 

predecessores. 

Os homens estão imersos nos contextos históricos de si e/ou de alguma 

coletividade na qual se inserem, e esta inserção, ainda que não produzida e validada 

cientificamente, é capaz de produzir, a partir das lembranças que lhes vêm à tona, 

interpretações de seu próprio tempo e do que os antecedeu. Dessa forma, viabiliza o 

entendimento e a possibilidade de dar significado aos acontecimentos pelos quais o 

homem, ao mesmo tempo, se insere de forma passiva e ativa, seja no âmbito próprio 

ou coletivo. Entretanto, as lembranças que se acumulam sob determinado ciclo 

temporal vivenciado pelos indivíduos, por si só, não são capazes de se manifestar 

enquanto consciência histórica (BONETE, 2013). 

Embora as lembranças alcançadas pela memória sejam pontos fundamentais 

na articulação para o desenrolar da consciência histórica, frisa-se a necessidade de 

que tais lembranças precisam ser interpretadas num processo dinâmico ante os 

eventos produzidos pelos homens como forma de narrativas em suas mais variadas 

formas a fim de produzir significado para com os fatos inerentes à vida humana. 

(BONETE, 2013). 

Quando os sujeitos recorrem às suas memórias como ferramenta para trazer à 

tona o emaranhado de recordações, eles buscam sintetizar de que forma esse 

conglomerado de representações do passado atua naquilo que lhes mais sensibiliza 

no tempo presente, e de que maneira essa relação pode prospectar caminhos 

constituídos de propósitos. Portanto: 

O passado é, então, como uma floresta para dentro da qual os homens, pela 
narrativa histórica, lançam seu clamor, a fim de compreenderem o que dela 
ecoa, o que lhes é presente sob a forma de experiência do tempo (mais 
precisamente o que mexe com eles), e poderem esperar e projetar um futuro 
com sentido (RÜSEN, 2001, p. 62). 

 

Depreende-se que, por meio dessa consciência, torna-se plausível aos homens 

(re)organizar as memórias e narrativas pelas quais se conectam o passado e o 

presente, a fim de permitir, por meio das associações a que os sujeitos se dispõem a 
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fazer entre estes diferentes ambientes temporais, revelar-se um processo mental 

capaz de prospectar intervenções no contexto existencial desde seu sofrer e agir 

individual ao coletivo, numa interconexão dialética entre o “eu” e o “nós.  Por isso: 

Seja lá do que for que os homens se lembrem, isso inclui sempre 
acontecimentos que eles próprios não viveram. Esses acontecimentos estão 
vivos na memória como conformadores, condicionantes das próprias 
vivências ou como um passado assumido pela consciência temporal dos 
indivíduos por haver sido contado por outros. A categoria “consciência” 
possui, pois, um significado fundamental para a compreensão da consciência 
histórica humana. É com ela que fica claro que as atividades da consciência 
histórica humana surgem de uma base mental sobre a qual o passado, 
interpretado, exerce influência (RÜSEN, 2015, p. 220, destaque do autor). 

 
Desenvolver a consciência histórica liga-se intimamente ao fato de, diante do 

aprendizado histórico se erigir a ampliação de compreensão e interpretação do 

passado humano como produtor e produto do presente – produtor pois, na medida em 

que identificamos o presente, temos a possibilidade de perceber as influências 

exercidas pelo passado no momento dito atual e, produto, pois, enquanto avançamos 

do presente ao futuro, podemos lançar novos olhares em direção ao passado e ao 

próprio futuro. 

Dessa forma, a consciência histórica liga-se intimamente à vida de todos nós, 

pois é por meio dessa consciência que nos orientamos para dar sentido à nossa 

existência, da sociedade – grupos sociais – em que vivemos e à existência de outros 

indivíduos e outros grupos sociais distintos do nosso. Isso se reflete no fato de que: 

A consciência histórica não é algo que os homens podem ter ou não – ela é 
algo universalmente humano, dada necessariamente com a intencionalidade 
da vida prática dos homens. A consciência histórica enraíza-se, pois, na 
historicidade intrínseca à própria vida humana prática. Essa historicidade 
consiste no fato de que os homens, no diálogo com a natureza, com os 
demais homens e consigo mesmos, acerca do que sejam eles próprios e seu 
mundo, têm metas que vão além do que é o caso (RÜSEN, 2001, p. 78-79). 

 

Encontra-se, nessa perspectiva, a noção de que os indivíduos procuram 

superar o que está dado, a fim de projetarem suas vidas para além das circunstâncias 

em si, e assim dar sentido à sua própria existência e na relação dialética presente nas 

conexões entre o homem com os demais de sua espécie e com a natureza que o 

cerca. Esse homem ou essa coletividade busca, por intermédio da consciência 

histórica, compreender a si mesmo, a fim de dar sentido à corrente inerente às 

transformações que se apresentam no presente e ao longo da história, bem como 

aquilo que pode vir a ser, no intuito de tomar o mundo como historicamente construído 

e não dado naturalmente, ao acaso (RÜSEN, 2001; CERRI, 2011; BONETE, 2013). 
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Como podemos perceber, a consciência histórica não se amplia ou se inicia na 

mente humana a partir da via de sentido único e descendente em que a ciência vem 

e faz acender a chama da compreensão da história em pessoas que “não possuem 

história”, senão, é na estreita interligação entre a vida prática cotidiana e o 

conhecimento elaborado, nesta via de mão-dupla entre os eventos habituais 

experienciados no dia a dia e a ciência, que reside a possibilidade de que Ciência 

Histórica evolua em conjunto com o viver e o refletir de cada indivíduo. 

Isso se deve ao fato de que é nas correlações materiais e históricas, frutos das 

produções dos homens enquanto seres realizadores de suas transformações ao longo 

do tempo, que se determina a produção da consciência, pois, conforme nos apontam 

Marx e Engels (2007, p. 93), “a produção de ideias, de representações, da 

consciência, está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material 

e com o intercâmbio material dos homens, com a linguagem da vida real”. 

A consciência histórica não pode ser outra que não a relação imediata e 

mediata, no transcorrer da história, dos homens com outros homens e com o meio em 

que vivem sob a articulação da vida prática que permite aos sujeitos pensarem e 

agirem de forma a possibilitar as mudanças pelas quais a sociedade deve passar. Isso 

se deve ao fato de que é na interligação indissolúvel entres os sujeitos e à realidade 

em que estão envolvidos que se produz a consciência dos homens, pois “[...] ao 

desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, com 

esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência que 

determina a vida, mas a vida que determina a consciência” (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 94). Por isso, não podemos considerar a consciência histórica como algo que surge 

tal como uma luz vinda do além, mas como resultado das próprias conexões materiais 

dos indivíduos e suas relações dialéticas e contraditórias no plano concreto da vida. 

No contexto educacional, a trama que leva à ampliação da consciência histórica 

reside nas correlações entre alunos e professores, suas histórias e histórias cotidianas 

que os cercam em contato com os conteúdos prescritos – cientificamente elaborados 

– a serem trabalhados e discutidos em sala de aula. 

Dessa forma, temos que o ensino de História, no contexto escolar, não pode 

abrir mão de, ao mesmo tempo em que trabalha o conhecimento poderoso (YOUNG, 

2007), aquele conhecimento que os sujeitos não teriam sem a oportunidade de 

estarem na escola, também estabelecer nexos com a experiências sociais ao seu 
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redor em seu contexto amplo, transfigurando-se na práxis que estimula a apropriação 

das conjunturas e as proporciona alterá-las. 

 

1.6 ENSINO DE HISTÓRIA: FORMAÇÃO HUMANA DE SUJEITOS HISTÓRICOS 

De início, podemos expor a seguinte pergunta: para que serve o ensino de 

História? Sem qualquer pretensão de, nas páginas que se seguem, esgotar a 

temática, recorremos a Vasconcelos (2012, p. 22), com o intuito de nos fornecer de 

forma genérica, mas substancial, a resposta para essa pergunta, qual seja: “[...] 

propiciar ao aluno uma melhor compreensão da sociedade, o que é muito importante, 

pois somos seres sociais e culturais”.  

Contempla esse entendimento o fato de que os seres humanos – alunos, 

professores e a sociedade entremeada por estes – estão em constante contato entre 

si, posto que a escola não é um espaço desassociado do ambiente em que se insere. 

Desse ponto de vista, tem-se no horizonte a inserção de temas perpassados no 

entorno e no interior da escola como situações a serem discutidas em sala de aula e 

em conjunto com o conhecimento cientificamente elaborado descrito como 

fundamental, a ser tratado por professores e alunos.  

Advém dessa oportunidade de se trabalhar o saber histórico no contexto 

escolar e nos demais ambientes vivenciados pelos sujeitos a expectativa de não se 

resumir o ensino de História a um redimensionamento da história acadêmica, mas 

sim, sistematizar e viabilizar a conexão com o cotidiano vivenciado pelos sujeitos – 

estudantes e professores – que se apresenta em constante movimento e requer a 

aproximação do conhecimento cientificamente elaborado para com as diversas 

nuances entremeadas na rotina das pessoas. 

Destarte, ressalta-se a importância de não se privar dos estudantes o saber 

científico – especializado - a ser desenvolvido no ambiente das escolas, em razão de 

que, como nos expõe Young (2007, p. 1294), “[...] elas capacitam ou podem capacitar 

os jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode ser adquirido 

em casa ou em sua comunidade, e para os adultos, em seus locais de trabalho”. A 

escola é fundamental na promoção e fomento de um conhecimento que não pode ser 

acessado somente por meio da vida cotidiana prática, já que a vivência por si só não 

é capaz de penetrar mais profundamente nos meandros dos contextos da vida 

humana e, desse modo, desvelar os fenômenos e aparências encontradas no 
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espectro da realidade.  

Portanto, o conhecimento especializado, aquele que consegue, a partir de 

determinado fato, contextualizar com maior amplitude o que está por trás deste, 

possibilita uma gama maior de interpretação e reinterpretação das ações humanas. 

Correlacionar a História enquanto conhecimento científico e especializado e as 

temáticas sociais adjacentes às conjunturas atuais deve promover a aproximação do 

saber erudito de forma a subsidiar a vinculação entre este e as problemáticas sociais 

contemporâneas, com a finalidade de se entender as diversas dimensões da vida do 

presente associadas as interpretações do passado, as quais afetam e afetarão direta 

ou indiretamente a vida dos sujeitos no tempo presente ou futuro, ao propor que:  

O conhecimento histórico escolar é uma forma de saber que pressupõe um 
método científico no processo de transposição da ciência de referência para 
uma situação de ensino, permeando-se, em sua reelaboração, com o 
conhecimento proveniente do “senso comum” [...] a história escolar não é 
apenas uma transposição da história acadêmica, mas constitui-se por 
intermédio de um processo no qual interferem o saber erudito, os valores 
contemporâneos, as práticas e os problemas sociais (BITTENCOURT, 2009, 
p. 25, destaque da autora). 

Sob essa dimensão, explanar fatos históricos, numa perspectiva de 

interpretação dos acontecimentos e não apenas como um apanhando de datas ou 

eventos isolados que não se explicam por si mesmos, “trata-se, portanto, de uma 

educação histórica que desvele o sentido temporal de nossa existência, tornando-nos 

capazes de estabelecer nossos lugares no mundo e também os laços que nos ligam 

ao passado e ao futuro” (AVELAR, 2012, p. 19).  

Com essa percepção, indicamos reiterar a posição crítica que deve permear o 

ensino de História como peça fundamental no desenvolvimento do conhecimento dos 

sujeitos, pois os construtos sociais arquitetados no decorrer da existência humana 

devem ser interpretados ante uma perspectiva de se poder fazer interagir o sujeito de 

“hoje”, com os antepassados de “ontem” e com a sociedade do porvir. 

Apreciar crítica e interpretativamente a história visa propiciar aos estudantes 

embasamento teórico-reflexivo conectado a um contexto social no qual estes estejam 

inseridos sob a permissibilidade de uma leitura de mundo a partir do cenário local e/ou 

individual em contato com a perspectiva global e/ou coletiva, fomentando maior 

compreensão destes cenários. 

Sob a interlocução entre ciência e vida cotidiana, ao passo que esta relação 

dialética vislumbre avançar o próprio senso comum em direção ao entendimento 
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elaborado das representações sociais inseridas no cotidiano, frisa-se a importância 

do papel do conhecimento especializado, sem se esquecer da contextualização 

cotidiana vivenciada pelos estudantes, por isso: 

Ao Ensino de História cabe um papel educativo, formativo, cultural e político, 
e sua relação com a construção da cidadania perpassa diferentes espaços 
de produção de saberes históricos. Desse modo, no atual debate da área, 
fica evidente a preocupação em localizar, no campo da História, questões 
problematizadoras que remetam ao tempo em que vivemos e a outros 
tempos, num dialogo critico entre a multiplicidade de sujeitos, tempos, lugares 
e culturas (SILVA; FONSECA, 2010, p. 24) 

 

Considerar a história como prospecção da construção da cidadania perpassa 

convergir o ensino de História para, em conjunto com a possibilidade de oportunizar 

uma interpretação elaborada dos fatos e acontecimentos históricos, transformar-se 

em um ato político, pois como nos aponta Plá (2012, p. 181 – 182), “la enseñanza de 

la história, en cuanto uso público de la história en el presente, es una acción política”. 

Constituir-se politicamente significa estar a par e fazer-se agir reflexivamente 

mediante o contexto vivido e apreendido por meio das relações passíveis de serem 

estabelecidas entre os homens, consequentemente, exercendo um papel crítico no 

relacionamento com o mundo que lhes medeia. É nessa ligação que reside a 

necessidade de a História enquanto componente curricular, instituir-se como momento 

de ensino-aprendizagem escolar em que:  

[...] metodologias de ensino de História que valorizam a problematização, a 
análise e a crítica da realidade concebem alunos e professores como sujeitos 
produtores de história e conhecimento. Logo, são pessoas, sujeitos históricos 
que cotidianamente atuam, lutam nos diferentes espaços de vivência: em 
casa, no trabalho, na escola, etc. (GUIMARÃES, 2015, p. 151). 

 

Na perspectiva de se fomentar o diálogo entre o contexto dos alunos – os 

fenômenos que lhes são inerentes às suas vidas - e o conhecimento elaborado, 

destaca-se observar o que nos indica Revel (1998), ao frisar que se figura tão 

importante quanto a compreensão histórica dos fenômenos, a forma como analisar e 

estabelecer as correlações entre as diferentes escalas de análises desses fenômenos. 

Parte-se, nesse sentido, do pressuposto de que examinar somente as 

macroestruturas e a temporalidade de grande duração não permitem uma apreensão 

de uma realidade mais localizada e parte integrante da estrutura maior. Sob este viés, 

face às interligações entre o micro e o macrossocial, preponderante se torna voltar os 

olhares aos indivíduos ou grupos sociais e às estruturas sociais subjacentes às 

macroestruturas.  
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Vasconcelos (2012) ratifica tal preceito ao evidenciar a importância de se 

perceber, na conjuntura histórica das pessoas ou de um certo grupo, conexões com 

as estruturas estabelecidas e tidas como generalistas, visto que, sob uma perspectiva 

dialética de relações sociais, há uma via de mão dupla entre o que ocorre em 

determinados locais e o que o ocorre em nível mais abrangente. Por exemplo, a 

possibilidade de se aventar o trabalho de determinado assunto, no contexto social em 

que uma escola está inserida e perceber como se associa tal tema junto ao que ocorre 

em âmbito nacional/mundial. 

Reorientar as análises implica colocar os atores, os indivíduos, suas 

contradições e entendimentos e relações com a realidade concreta e, 

consequentemente, fomentar a compreensão das rupturas e continuidades em que 

não pese somente uma busca por uma investigação que se sedimenta unicamente no 

contexto homogêneo de modelos macroestruturais de análise. 

Nas conexões entre o microestrutural e o macroestrutural social, busca-se 

aproximar o ensino de História no contexto do Ensino Médio Integrado, perscrutando 

a realidade dos alunos, enfocando a correlação entre as análises individuais dos 

acontecimentos, associando-as às conjunturas que se apresentam na sociedade, uma 

dimensão que transborde um cenário restrito ao desenvolvimento do conhecimento 

estritamente técnico voltado ao desempenho de um conjunto de habilidades 

profissionais.  

Abordar o ensino de História em um curso de Ensino Médio Integrado ao ensino 

técnico, por se tratar de um curso direcionado ao público jovem, pressupõe 

abordagens que possam se caracterizar e ter como ponto de partida situações que 

envolvam aspectos humanos do dia a dia a serem debatidos em aula, posto que a 

essencialidade da Ciência Histórica reside nas confluências e descontinuidades 

promovidas pelas ações dos homens em seus percursos vitais. 

Essa perspectiva, no caso dos cursos de ensino técnico integrado ao Ensino 

Médio, independentemente da escolha profissional que os sujeitos façam, tem a 

premissa de que seus pensamentos e atos sejam embasados numa visão de 

totalidade da realidade.  

A percepção e apreensão do contexto social e suas mazelas visa produzir uma 

capacidade de atentar-se à ideia de que os fatos produzidos historicamente 

influenciam no desenvolver de uma determinada sociedade, seja no ambiente 
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profissional, escolar ou nas demais dimensões de interações entre os sujeitos. 

O ensino de História, como qualquer outro campo do conhecimento, não pode 

ser desconectado com as demandas sociais e de desenvolvimento crítico dos 

indivíduos e coletividades, portanto, faz-se importante a compreensão e a inter-

relação do saber histórico com o mundo que se modifica à medida que o homem 

transforma a si e ao meio em que vive, por isso “[...] é fundamental que haja novas 

reflexões e pesquisas sobre o fazer historiográfico em sala de aula e seus sentidos, 

em especial no contexto do currículo integrado” (SILVA, 2016, p. 43).  

O Ensino Médio Integrado caracteriza-se por estar envolvido na perspectiva 

profissional dos alunos, entretanto, cabe, nesta forma de oferta de ensino, um 

horizonte que extrapole a formação profissional para recuperar ou desenvolver a 

capacidade de os sujeitos se entenderem enquanto seres históricos e sociais 

influenciados e influenciadores nos diversos âmbitos da vida.  

A incumbência da História como proposta de componente curricular adstrito ao 

currículo do Ensino Médio Integrado encontra sentido na medida em que auxilia a 

vislumbrar dimensões e concepções de articulação entre teoria e prática no fazer 

histórico da sala de aula, pois: 

[...] a formação do ser humano, a compreensão dos conhecimentos 
socialmente acumulados e a própria vida. Há nisso um caráter teórico/prático, 
de educar a partir dos conhecimentos científicos e humanos, mas ao mesmo 
tempo fazer os educandos compreenderem que são também os sujeitos da 
História (LIMA, 2016, p. 130). 

 

A História, no contexto do ensino profissionalizante integrado ao Ensino Médio, 

torna-se imprescindível, pois alimenta uma percepção ampliada de ser humano, de 

ser sujeito constituído e constituinte da totalidade que se apresenta diante de si, sob 

o viés de uma concepção que privilegie o homem, suas reflexões e práticas ante a 

conjuntura dominada pelo capitalismo, pelo individualismo e por nuances estruturadas 

por este sistema, tais como a estratificação social, os preconceitos enraizados na 

sociedade e o desmantelamento do espírito coletivo. 

Pensar a possiblidade de ser o ensino de História um facilitador na proposição 

de desmistificar fenômenos escamoteados pela falsa sensação de naturalidade 

intrínseca ao senso comum no seio da sociedade e, junto a isso proporcionar que os 

atores: alunos e professores, em suas mediações dialógicas, prospectem um 

horizonte de reversão daquilo que parece se encaminhar, cada vez mais, para o 

individualismo exacerbado e para a diminuição da importância das mazelas sociais. 
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O que se torna premente, para a História, enquanto disciplina escolar dotada da 

capacidade de auxiliar os indivíduos a interpretarem o transcurso temporal da 

existência humana, desde o âmbito local ao âmbito global. Nesse sentido, na medida 

em que os referidos atores venham a ser consubstanciados pelos conhecimentos 

científicos advindos da academia junto às demandas sociais que os cercam, há a 

oportunidade de reorganizar seus pensamentos para um melhor entendimento da 

realidade. 

Explorar as determinações históricas dos fatos possibilita o desenvolvimento 

da consciência histórica, no sentido de se aprimorar a capacidade de se orientar e se 

encontrar no fluxo do tempo, promovendo a noção de discernimento dos fatos que se 

vinculam direta ou indiretamente aos seres humanos – professores e estudantes – os 

sujeitos da vida real. Visto que: 

[...] busca-se recuperar a vivência pessoal e coletiva de alunos e professores 
e vê-los como participantes da realidade histórica, a qual deve ser analisada 
e retrabalhada, com o objetivo de convertê-la em conhecimento histórico, em 
autoconhecimento, uma vez que, desta maneira, os sujeitos podem inserir-se 
a partir de um pertencimento, numa ordem de vivências múltiplas e 
contrapostas na unidade e diversidade do real (SCHMIDT; GARCIA, 2005, p. 
299-300). 

 

Percebemos que a dinâmica social pode ser o início de um processo de 

produção de conhecimentos úteis6 à vida prática dos sujeitos, sem abrir mão do 

acesso ao conhecimento historicamente acumulado no sentido de promover reflexões 

que se entrelaçam no fazer histórico da sala de aula. Uma vez que “en otras palabras, 

construcción de significado sobre el pasado dentro del ámbito escolar no és solo una 

práctica periférica de la investigación histórica professional [...]” (PLÁ, 2012, p. 169). 

Portanto, temos a convicção de que o ensino de História pode e deve favorecer a 

formação humana de sujeitos históricos mediados e mediadores do mundo em que 

vivem, sob um processo de, além de serem produtos, serem também produtores das 

interpretações e ações consigo mesmos e com a coletividade em que se inserem e 

com as quais se relacionam. 

Assim, compreendemos que a História, como conhecimento científico e 

interligado ao contexto escolar e ao abrigo de utopias tais como os propósitos de 

mudanças sociais necessárias ao convívio humano honesto e íntegro, não pode 

                                                 
6 Úteis no sentido de servir aos sujeitos em sua vida prática e não como conhecimento subserviente 
vinculado à noção utilitarista e descartável fomentada pelo capitalismo. 
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perder de vista que sua vertente escolar deve servir como subsídio para reorientar os 

pensamentos e atitudes daqueles se servem do conhecimento oferecido pelas 

instituições de ensino. 

O ensino de História precisa ser entendido e dinamizado junto às demandas 

sociais dos tempos presente e, acrescentamos, do futuro – pois as ações 

(re)interpretadas no tempo presente terão repercussão no devir da existência dos 

sujeitos – na intenção de que a consciência histórica retroalimentada pelo decurso 

cotidiano integrado ao processo científico, promova a formação de seres 

conhecedores de si e do outro, em tempos e espaços diferentes, ante o horizonte de 

totalidade das engrenagens que movem, distorcem e se reconstroem no amplo tecido 

social. 

 

1.7 ENTRE AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E A AMPLA FORMAÇÃO 

HUMANA: BREVE ANÁLISE DOS PROJETOS DOS CURSOS TÉCNICOS 

INTEGRADOS EM QUÍMICA E EM INFORMÁTICA 

 

Na presente seção, esboçaremos uma breve análise dos PPCs - Projetos 

Pedagógicos de Curso de ambos os cursos que tiveram seus estudantes auxiliando-

nos nesta pesquisa, quais sejam: Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio 

(2016) e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (2015). Não há a 

pretensão de se esgotar tal exame, mas apontar pontos importantes e conflitantes no 

que diz respeito à formação humana integral presente nesses documentos, e que 

podem conduzir para uma prática pedagógica de formação omnilateral ou que se 

encontram mais próximos de uma formação pragmática e fragmentada.  

A nível de leitura de ambos os projetos, essas concepções se expressam, no 

mínimo, de forma confusa quanto à concepção educacional proposta em suas 

redações. Há uma grande parcela da escrita dos PPCs que se condiciona à pedagogia 

das competências, entretanto, também há momentos em que se observa elementos 

de uma formação integral. 

A análise conjunta é possível, pois, salvo as especificidades das técnicas 

empregadas no exercício das profissões de técnico em Química ou técnico em 

Informática e, consequentemente, a área de atuação dos egressos destes cursos, a 

redação de ambos os projetos se dá de forma similar. 
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Ao ler os PPCs, logo de início, encontra-se, nos objetivos gerais, um forte 

vínculo com a pedagogia das competências e com o desenvolvimento das habilidades 

para abastecer o mercado de trabalho, inclusive pelo aparecimento de trechos como 

“[...] desenvolvimento pessoal e profissional na área de química, área esta carente de 

mão de obra qualificada na região de inserção do curso” (IFSC, 2016). E “neste curso 

serão desenvolvidas competências e habilidades da área de informática voltadas para 

o trabalho em diversos setores” (IFSC, 2015). Nesse sentido:  

A competência, embora trate com conhecimento, pouco trata sobre o próprio 
sujeito construindo e interagindo com o conhecimento. O currículo 
fundamentado na competência está mais centrado no conhecimento por 
acatamento [...] centrado na competência sua eficiência tem por objetivo a 
aprendizagem de habilidades especificas, como ensinar um trabalhador a 
apertar o parafuso, se essa for sua finalidade (REIS JÚNIOR, 2017, p. 350). 

 
Conforme nos expressa Ciavatta (2005), no Brasil, não se pode negar a 

necessidade que os jovens têm de trabalhar e prover seu sustento, às vezes, inclusive, 

de toda uma família. Dessa maneira, eles não podem adiar para após a realização de 

um curso de graduação, a busca por um emprego que lhes proporcione renda para 

sobreviver. Entretanto mesmo havendo essa realidade, não se pode deixar de ofertar 

ao sujeito uma formação ampla que contemple a inter-relação entre trabalho como 

princípio educativo, ciência e cultura, sob pena de se praticar uma educação 

minimalista e parcial. 

Embora possamos notar o conceito de competências expresso ao longo de 

toda a escrita de ambos os PPCs, desde os objetivos gerais e específicos do curso, 

passando pelo perfil do egresso, pela descrição do0s componentes curriculares, até 

as referências para a elaboração de ambos os projetos, há pontos nos dois textos que 

demonstram uma preocupação, ainda que não tão abrangente quanto a formação 

integral exigiria, relacionada ao desenvolvimento humano para além da estrita 

formação profissional voltada à obtenção de destrezas técnicas.  

Dessa forma, podemos citar como exemplos que exprimem um viés de 

formação humana abrangente, alguns trechos relacionados aos objetivos específicos 

elencados no PPC do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio (2016), 

tais como:  

Proporcionar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 
e do pensamento crítico do educando; Contribuir para a compreensão dos 
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina; Contribuir para a 
formação integral de um sujeito capaz de agir positivamente na 
transformação de sua própria realidade e para o bem comum atento às 
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particularidades dos diversos contextos em que transita e ciente de suas 
responsabilidades para com o outro e para consigo mesmo (IFSC, 2016). 

 
Do PPC do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (2015), 

da redação dos objetivos gerais, extraímos a seguinte passagem: “[...] tem como 

objetivo aprofundar o conhecimento adquirido no Ensino Fundamental, assim como 

formar cidadãos para intervirem e participarem criticamente da vida social e do mundo 

do trabalho”. Já do item 26 deste projeto, intitulado Competências Gerais dos 

Egressos, podemos extrair a seguinte passagem: “[...] analisa de maneira crítica as 

interações dos homens com o meio físico, levando em consideração aspectos 

históricos, biológicos, sociais, culturais e geográficos e as transformações oriundas 

desse processo” (IFSC, 2015). 

Depreende-se dessa situação que, não obstante os PPCs serem redigidos sob 

a orientação da pedagogia das competências, enfatizando o aperfeiçoamento de 

habilidades técnicas profissionais como proposta educacional, há elementos na 

escrita de ambos que procuram tomar o sujeito e suas relações com o mundo que o 

medeia enquanto elemento para o desenvolvimento formativo. 

Conforme nos apontam Silva e Silva (2012), isso é fruto de uma lógica 

instaurada no IFSC, que remonta ao início dos anos 2000, a partir da reforma 

educacional implantada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e sob a qual o 

IFSC adotou o currículo por competências como norteador para a formulação de seus 

projetos de cursos. Ocorre que tal proposta, diante da política institucional do IFSC, 

não se realizou de forma homogênea, resultando em um enviesamento na prática do 

currículo por competências.  

Ainda segundo estes autores, a falta de uma clara percepção teórica acerca 

das distintas bases filosóficas e epistemológicas, e o enraizamento da noção de 

competências na mente de educadores acaba que produzindo “projetos híbridos” 

(SILVA; SILVA, 2012). O não esclarecimento das distintas concepções pedagógicas 

e, mesmo as disputas que se aventam no seio das propostas educacionais 

institucionais, podem resultar em projetos baseados na pedagogia das competências, 

mas que, ainda que discretamente, ao mesmo tempo carregam elementos de 

perspectivas educativas críticas. 

Independentemente do fato de poder gerar uma determinada confusão ao se 

olhar à redação dos projetos pedagógicos dos cursos aqui mencionados e que, 

embora possam trazer elementos de uma concepção educacional que valorize o ser 
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humano em sua integralidade, a perspectiva mais abrangente se direciona às 

competências, a formar indivíduos aptos à primordialmente, conseguirem um emprego 

e terem lugar no mercado de trabalho. 

A falta de referenciais teóricos que dão suporte à formação totalizante não é 

exclusividade dos projetos pedagógicos ora brevemente analisados. Benincá et al. 

(2015), ao pesquisarem 13 projetos pedagógicos de cursos integrados do IFSC, 

demonstram que em seis desses projetos há um entremear de termos, tais como: 

“mundo do trabalho”, “formação para cidadania” e “sujeitos críticos” e, ao mesmo 

tempo “mercado de trabalho” e “mão de obra”: o que evidencia a falta de coerência na 

elaboração dos mesmos, e que pode indicar a falta de compreensão mais 

aprofundada acerca desses termos, por parte de quem elabora tais documentos.  

Estas autoras acrescentam que tal percepção também pode estar contida no 

fato de que há uma tendência em se valorizar a noção de empregabilidade baseada 

em competências necessárias, com a intenção de que os alunos possam se capacitar 

de forma mais adequada para se colocarem no mercado de trabalho. Essa situação 

junta-se ao fato de que o IFSC, antes de assim se denominar foi, por quase um século, 

uma instituição escolar voltada à formação profissional técnica e que, ainda há um 

caminho a ser percorrido, para que se tome o trabalho como princípio educativo 

enquanto elemento que não fique estritamente vinculado à noção de venda da força 

de trabalho dos indivíduos para fins de sua subsistência no sistema capitalista. 

Silva (2019) nos expõe que tais manifestações persistem em se engendrar na 

perspectiva educacional do IFSC, uma vez que no próprio PPI do IFSC há um 

horizonte regido, ainda que de forma controversa por teorias críticas, tal como a 

Pedagogia Histórico-Crítica, mas que isso não se reflete em grande parte dos PPCs 

da própria Instituição. 

Nesse aspecto, tendo como base o recorte desta dissertação que se propôs a 

debater o ensino de História no contexto do Ensino Médio Integrado, perscrutamos 

aqui, brevemente, como se apresenta a disciplina de História enquanto componente 

curricular de quatro das seis fases que os cursos possuem. Como representante do 

campo das Ciências Humanas e Sociais, acaba que por também estar interligada 

nessa disputa travada entre a pedagogia das competências e a formação integral, 

uma vez que ela está organizada em quatro grandes grupos de objetivos, quais sejam: 

competências; habilidades; conhecimentos; e atitudes, mas possui, por exemplo, 



83 

dentre as habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes, na esfera do 

componente curricular História, a seguinte passagem:  

Analisar de maneira crítica as interações dos homens com o meio físico, 
levando em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos e as 
transformações oriundas desse processo. Avaliar criticamente conflitos 
culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. 
Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre 
as nações. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política 
das sociedades. Debater de forma argumentativa ideias elaboradas a partir 
do conhecimento histórico (IFSC, 2015; IFSC, 2016). 

 

Portanto, a História como um campo do conhecimento presente na estrutura 

curricular dos dois cursos, em sua configuração disciplinar definida com base nas 

competências, encontra a possibilidade de ser trabalhada no contexto da sala de aula, 

de uma forma que não se configure apenas como uma proposta de fornecer dados e 

curiosidades de um espaço-tempo distante da realidade presente e concreta dos 

estudantes. Ressignificar a História em meio a projetos pedagógicos que, no mínimo, 

suscitam dúvidas quanto a que tipo de sujeito se pretende formar na esfera escolar, 

pode abrir portas para que sejam pensadas formas teórico-metodológicas de se 

fomentar um pensar-agir crítico e reflexivo de estudantes e professores e, por 

consequência, a possibilidade de se realizar uma interação maior com as demais 

áreas do conhecimento estipuladas nos PPC’s.  

Ainda no escopo do que este trabalho se propôs, ao trazer como debate no 

contexto de aplicação de uma sequência didática que aborda a temática do racismo 

para com negros e negras, encontramos divergências nas legislações dos assuntos 

relacionados à valorização das culturas Afro-brasileira e Indígena. 

O PPC de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio traz em sua 

redação a Lei 10.639/2003 – mas não faz menção a que se refere tal Lei – que trata 

da obrigatoriedade de se abordar no contexto escolar a História da Cultura Afro-

brasileira e Africana. Apesar de a redação não estar equivocada, esta Lei já sofreu a 

alteração e complementariedade advinda da Lei 11.645/2008, que amplia o escopo 

para o estudo e valorização de grupos sociais marginalizados em âmbito nacional ao 

acrescentar a obrigatoriedade de se estudar no horizonte do processo de ensino-

aprendizagem nas instituições de educação, a História e Cultura Indígena. 

Já o PPC de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio têm, ao menos, 

tal cuidado, pois menciona a Lei 11.645/2008, e mesmo que diga, no mínimo, do que 

trata esta legislação, tal como acontece com o PPC de Técnico em Informática, carece 
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de situar melhor o que se pretende observar com esta Lei, bem como de que forma 

ela deve se fazer presente na formação dos discentes dos cursos em questão. A 

despeito de haver divergências quanto à menção legal acerca das leis 10.639/2003 e 

11.645/2008, nos projetos pedagógicos ora verificados, faz-se a ressalva de que 

ambas as leis deveriam estar presentes nos PPCs, pois a segunda não exclui a 

primeira, apenas a complementa no tocante à questão indígena. 

Não se pretende aqui esboçar o fato de ser o ensino de História a única fonte 

de se trabalhar o espectro da formação humana dos sujeitos em cursos do Ensino 

Médio Integrado. Tampouco a situação da História, enquanto componente curricular, 

não estar presente nas fases derradeiras dos cursos – quinta e sexta fases – se 

converteria, automaticamente, na perda de uma formação ampliada. Ainda que a falta 

de História, Geografia, Filosofia, etc., em fases distintas do curso possa acarretar em 

uma diminuição do conhecimento poderoso (YOUNG, 2007) a ser ofertado para os 

estudantes, o simples aparecimento desses componentes curriculares em todas as 

fases dos cursos também não garantiria uma formação integral. O horizonte de uma 

formação omnilateral precisa ser constituído por meio de projetos pedagógicos que 

possam delinear a materialização mais concreta possível da interligação indissolúvel 

entre ensino propedêutico e ensino profissionalizante. 

A temática do racismo e das Histórias e Culturas Afro-brasileira e Indígena, de 

igual maneira ao que sucede com os componentes curriculares do ensino 

propedêutico, não basta estar redigida nos projetos pedagógicos de curso, sem que 

haja uma estratégia clara de como este tema e outros que aparecem nos projetos 

pedagógicos, tais como “[...] respeito à diversidade, orientação sexual, saúde, meio 

ambiente, ética e cidadania e pluralidade étnica e cultural” (BRASIL, 2002 apud IFSC, 

2015; IFSC 2016), podem de fato ser trabalhados junto aos discentes. Os projetos 

pedagógicos de ambos os cursos falam que esses temas são transversais.  

Ao se pousar o olhar sobre os PPCs, encontramos referência a temas 

transversais no componente curricular de Inglês, com os seguintes dizeres “textos e 

conversas em inglês sobre meio ambiente (tema transversal)” e “textos e conversas 

em inglês sobre ética no ambiente de trabalho e saúde do trabalhador (tema 

transversal)” (IFSC 2015; IFSC 2016). Não há outra menção a temas transversais na 

matriz curricular que denota claramente essa situação. Todavia, parecem estar 

espraiados ao longo da descrição das: competências; habilidades; conhecimentos e 
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atitudes, entretanto não há definição clara de como tais temas podem vir a ser 

tratados, em uma perspectiva de ensino integrado. 

Quando partimos das fundamentações teóricas que percorremos ao longo 

desta dissertação, nas quais encontramos autores como Gramsci (1982), Ramos 

(2008, 2010), Saviani (2007), dentre outros, que explicitam com maior clareza a efetiva 

perspectiva de uma educação que se pretende integradora, não há a menção de 

qualquer um deles como referências nas construções dos PPCs de Técnico em 

Química e Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio do IFSC – Câmpus 

Gaspar. Por serem cursos de Ensino Médio Integrado, e que deveriam ter uma 

concepção que privilegiasse a integração das partes – áreas do conhecimento – e 

uma formação para a compreensão das mesmas enquanto totalidade social, tendo o 

trabalho como princípio ontológico do ser humano para entender a relação consigo e 

com o mundo, estranha-se a falta de referencial teórico que ampare esta perspectiva. 

De forma concisa, salienta-se que neste tópico não se pretendeu qualquer 

julgamento moral ou intelectual das pessoas que estão envolvidas na construção e 

redação dos PPCs, isto seria inescrupuloso. Contudo, o que está exposto por meio 

dessa breve análise destes projetos pedagógicos, que englobam os cursos em que 

estão matriculados os estudantes que auxiliam no desenrolar desta pesquisa, pode 

servir como um alerta, um horizonte de reflexão. Isso pode ser importante na medida 

em que todos os envolvidos – dirigentes, professores, comunidade escolar em geral 

– possam conhecer e refletir as diferentes concepções educacionais que venham a 

servir de base para: a elaboração dos projetos de cursos; a relação professor-

professor – enquanto conexão entre as diferentes áreas do conhecimento –; a relação 

professor-estudante, e todas as demais dimensões que se enredam no tecido 

educacional e com isso, caminhar em direção à formação ampla e humana dos 

sujeitos. Não basta apenas conhecer as concepções educacionais, sendo necessário 

compreender que elas também permeiam as disputas por projetos de sociedade e que 

esses projetos, no cenário escolar, se fundamentam basicamente por meio do 

currículo e das bases teórico-metodológicas em que este conceito se assenta 

(APPLE, 2005).  

Não podemos nos esquecer de que a Lei 13.415/2017 está aí, de forma incisiva 

e sorrateira, com seu projeto educacional para fins de manutenção da dualidade 

educacional e, por consequência, da dualidade social identificada na vontade da 
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classe mais abastada de se manter no poder político e econômico, com a intenção de 

designar aos menos privilegiados um lugar circunscrito ao adestramento para 

movimentar a máquina do capital, sem que estes possam refletir de forma crítica suas 

existências em meio à conjuntura atual e ao que lhes reserva o futuro.  

Diante de tal situação, é tão importante, uma vez que estamos em um momento 

crucial nas disputas educacionais em todas as esferas políticas e institucionais, que 

se conheça o que se esconde por detrás de discursos reformadores e aparentemente 

inovadores e revolucionários, bradados aos quatro cantos. Esses discursos vêm com 

dizeres que aludem a educação enquanto ferramenta de preparo de bons 

empregados, bons trabalhadores e bons chefes. Será que esse é o caminho para uma 

transformação social real ante um povo mutilado pelas desigualdades sociais? Será 

que nos afastando de concepções gramscianas e, até mesmo, freireanas, não 

estamos nos afastando de uma formação humana ampla e integral? São questões 

para serem pensadas e ponderadas ao nos depararmos com projetos de curso que 

se conduzem mais pela perspectiva da empregabilidade do que pelo horizonte da 

formação integral. 

Em meio à essa disputa de concepções pedagógicas que atravessam os 

projetos pedagógicos dos cursos de Química e de Informática do IFSC – Câmpus 

Gaspar, buscamos ressaltar, por intermédio do produto educacional descrito adiante, 

aspectos que vislumbram a valorização de uma formação humana que se conecta à 

realidade que professores e estudantes vivenciam, e que está presente na região 

onde se situa este Câmpus, qual seja: a existência de um problema social chamado 

racismo. Essa situação se manifesta nos mais diversos locais de interação humana e 

as pessoas negras, infelizmente, se encontram ainda atingidas de várias formas por 

esta mazela. Ao ter por alicerce este assunto, fora efetuada a aplicação de uma 

sequência didática, que está descrita no Capítulo 2, a qual teve a intenção de gerar 

reflexões e práticas nos discentes e no professor, que consistem em compreender 

como tal situação se desenvolve historicamente e como é importante superá-la, seja 

no contexto amplo da sociedade, seja na dimensão profissional do trabalho enquanto 

produção de riquezas materiais. Isso tem por finalidade nutrirmos a noção de que uma 

sociedade justa e digna torna-se viável por intermédio de uma educação humana de 

sujeitos concretos. 
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2 PRODUTO EDUCACIONAL: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O DEBATE E 

O COMBATE AO RACISMO 

 

Este capítulo objetiva expor o desenvolvimento do produto educacional 

(sequência didática) efetuado junto ao IFSC – Câmpus Gaspar, nas turmas de 4ª fase 

dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Química e de Informática. Eram, 

ao todo, em ambas as turmas, 63 alunos matriculados nessa fase do curso, no 

segundo semestre de 2018. 

A sequência didática trata da temática do racismo e trouxe à tona esse debate 

por intermédio da disciplina de História. Ao abordar este tema, vislumbrou-se ampliar 

a consciência histórica dos estudantes a respeito dessa mazela que se entremeia no 

tecido social ao longo do tempo e que se mantém viva atualmente, manifestando-se 

de maneiras diversas. 

Trabalhar a formação do pensamento crítico é um dos determinantes do que é 

chamado Ensino Médio Integrado. A valorização da integração entre saberes 

técnicos-profissionais e formação humanística perpassa a oferta de se realizar 

atividades que tencionam os sujeitos a compreender características que tornam nossa 

sociedade ainda tão desigual; e uma dessas marcas é o racismo. 

Nesse sentido, mostramos, adiante, o processo desde a produção até a 

aplicação da sequência didática: o contato com o IFSC – Câmpus Gaspar; as bases 

teóricas acerca de produto educacional e sequência didática; a fundamentação teórica 

a respeito do racismo e das teorias racialistas e; o planejamento e a concretização da 

atividade.   

 

 

2.1 TODA PRODUÇÃO QUE SE PRETENDE APLICADA EXIGE UMA PARCERIA: 

O CONTATO COM O IFSC – CÂMPUS GASPAR 

 

Primeiramente, explica-se a opção de se realizar a efetivação deste produto 

educacional no IFSC – Câmpus Gaspar. Isso se deve ao fato de se tratar de um 

câmpus vinculado à instituição ofertante do curso de Mestrado cursado. Desse modo, 

também se torna uma maneira de prestigiá-la frente ao espaço dado para o 

desenvolvimento dessa sequência didática. 
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Por conseguinte, buscou-se o diálogo com a Diretora-geral Ana Paula 

Kuczmynda da Silveira. Sob a orientação desta, chegou-se ao contato com a 

professora de História, Dra. Renata Waleska de Sousa Pimenta. 

Após o início do ano letivo de 2018 e de encontros com a professora Renata, 

ao saber que ela faz parte do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) 

do IFSC, surgiu a proposta de se trabalhar o tema do racismo, tendo como base o Dia 

Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser lembrado em 20 de novembro. Isso 

fez com que as atividades começassem com o projeto já incluído e aprovado na 

Plataforma Brasil7. 

 

Figura 1 – Reunião para o planejamento da sequência didática8 

 

Fonte: acervo do autor (2018). 

 

A professora Renata estava encarregada pelo componente curricular História, 

em ambos os cursos, até meados de agosto de 2018, quando, por intermédio de uma 

necessidade organizacional do Câmpus, assumiu a Direção de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (DEPE). Em virtude de tal transição, o professor Mestre Mateus Cavalcanti 

Melo assumiu os trabalhos de docência junto às turmas que fizeram parte desta 

pesquisa. 

                                                 
7 A Plataforma Brasil “é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 
humanos”. Disponível em: http://plataformabrasil.saude.gov.br/. Acesso em: 05 mar 2019. 
8 Aparece na Figura 1, além da professora Renata – à esquerda e de mim, Leandro Regis – à direita, o 
professor de Língua Portuguesa do IFSC – Câmpus Gaspar, no centro. Isso se deve ao fato de, nas 
primeiras conversas, ter se especulado a participação deste professor no desenvolvimento das 
atividades. 
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Diante de tais condições, houve uma nova aproximação mediada pela 

professora Renata, agora com o professor Mateus e, de setembro de 2018 em diante, 

as tratativas para o andamento das atividades continuaram. 

 

 

2.2 BREVES APONTAMENTOS TEÓRICOS: PRODUTO EDUCACIONAL; 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA; PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL; TEORIAS 

RACIALISTAS E LEGISLAÇÕES NACIONAIS QUE TRATAM DO TEMA DO 

RACISMO 

 

De antemão, esclarecemos que não temos como intenção trazer à tona a 

totalidade dos debates que envolvem os conceitos de produto educacional, sequência 

didática, de racismo e que envolvem as teorias racialistas, bem como de legislações 

nacionais que abordam a temática do racismo e a valorização da História e da Cultura 

Afro-brasileira. O intento deste tópico é, de maneira sintética, demonstrar aspectos 

gerais que permeiam as discussões acerca dos assuntos aqui elencados, a fim de dar 

suporte teórico ao desenvolvimento das atividades realizadas em conjunto com os 

estudantes e com o professor de História. 

 

 

2.2.1 Produto educacional e sequência didática: o que são? 

 

De início, esboçaremos uma breve compreensão do que vem a ser um produto 

educacional e, por consequência, dentre os produtos possíveis, definir de maneira 

concisa o que é uma sequência didática.  

O produto educacional é uma recomendação exposta no regulamento do 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProFEPT) e sua 

definição é trazida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), que explicita o seguinte acerca do Mestrado Profissional e dos 

produtos educacionais:  

O Mestrado Profissional destaca a produção técnica/tecnológica na área de 
Ensino, entendida como produtos e processos educacionais que possam ser 
utilizados por professores e outros profissionais envolvidos com o ensino em 
espaços formais e não-formais. Produtos educacionais podem ser, por 
exemplo: [...] Propostas de ensino (sugestões de experimentos e outras 
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atividades práticas, sequências didáticas, proposta de intervenção, roteiros 
de oficinas, etc.) [...] (CAPES, 2013). 

 

A sequência didática se apresenta como uma dentre várias formas de se 

organizar o planejamento e a implementação de aulas. Essa proposição didático-

pedagógica permite que possam ser trabalhadas atividades diversas, tomando-se por 

base determinado assunto no qual a temática central sirva de eixo condutor para que, 

por meio de uma concatenação sequencial de atividades, se possa chegar, tanto por 

parte dos alunos, quanto por parte do próprio docente, à uma reflexão mais 

aprofundada do tema central. 

A condução dos estudos sobre determinado assunto pode entrelaçar vários 

métodos de absorção e debate do conteúdo, tais como: leitura, aula expositiva e 

dialogada, produção de vídeos, exibição de reportagens, teatros, debates, escrita, 

etc., possibilitando a assimilação, reflexão e ampliação do conhecimento a partir do 

encadeamento das atividades executadas. 

Nesse sentido, Zabala (1998, p. 18) nos fornece elementos gerais do que vem 

a ser uma sequência didática e a define como “[...] um conjunto de atividade 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como 

pelos alunos”. 

A sequência didática é permeada pela possibilidade de colaboração entre 

alunos e professores e materiais diversos no intento de, de forma sequencial, 

alavancar compreensões a respeito de temáticas que podem ser trabalhadas sob um 

contexto de progressiva consecução de aprendizagem, sem com isso se prender a 

um único e exclusivo caminho ou único e exclusivo material ou formato de aula a ser 

executado. 

Consequentemente, frisa-se que não há um modelo único e ideal para a 

realização de uma sequência didática. A diversidade de sua execução deve estar em 

contato com as demandas estipuladas, tanto no processo dinâmico da sala de aula 

entre professor e aluno, quanto em caráter mais amplo como, por exemplo, com 

demandas sociais que pairam no ambiente externo e, ao mesmo tempo, circundam a 

sala de aula, interligando-se com a vida dos sujeitos – alunos e professor -  para serem 

debatidas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.  
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Definir como se dará a sequência didática propriamente dita é tarefa que requer 

planejamento, pois: 

Ao organizar a sequência didática, o professor poderá incluir atividades 
diversas como leitura, pesquisa individual ou coletiva, aula dialogada, 
produções textuais, aulas práticas, etc., pois a sequência de atividades visa 
trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um gênero textual da 
exploração inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração 
prática, uma produção escrita. (BARROS-MENDES; CUNHA; TELES, 2012, 
p. 21). 

 

Ademais, o dimensionamento de quais atividades e de como elas serão 

inseridas na efetivação da sequência didática depende do contexto e do assunto a ser 

trabalhado, bem como da dinâmica a ser pensada em relação aos alunos e possíveis 

perturbações ao sequenciamento de ações que determinadas conjunturas podem 

oferecer, tais como o delongamento de debates acerca de algum subtema, dentre 

outras circunstâncias que exigem sempre adaptações na medida em que os diálogos 

avançam. 

Não obstante, frisa-se a possibilidade real de sairmos da didática tradicional, 

aquela em que os alunos devem apenas ouvir o professor, sem a possibilidade de 

produzir algo por conta própria. 

Dar a oportunidade de os alunos também produzirem autoconhecimento, por 

meios diversos, deve ser um objetivo da sequência didática; o que, invariavelmente, 

pode acarretar em melhor ação-reflexão-ação acerca dos conteúdos trabalhados e, 

por conseguinte, reflexão no cotidiano individual e social, uma vez que devem buscar, 

em conjunto com as abordagens feitas em sala, seus próprios meios de exercitar o 

conhecimento. 

 

 

2.2.2 Fundamentação teórica acerca do racismo e das teorias racialistas 

 

O intento deste tópico é, de maneira sintética, demonstrar aspectos de caráter 

geral que envolvem alguns fundamentos em torno do racismo e das teorias racialistas. 

De posse de tais observações, demonstrar, como exemplificação, por meio de notícias 

que abrangem o contexto social em que o IFSC – Câmpus Gaspar está inserido, como 

o racismo se manifesta nesta região. 
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A definição de etnia e raça possui uma pluralidade de sentidos, pois seus 

conceitos foram determinados de maneira diferente ao longo da história, contudo, não 

nos cabe, nesse momento, detalhar tal esquema. 

No entanto, como característica geral, o termo raça é usado para a 

diferenciação entre os seres humanos a partir de pressupostos morfo-biológicos, isto 

é, a partir de distinções como o formato do nariz, do crânio, cor da pele, etc. Em outra 

ponta, mas no mesmo sentido, o termo etnia se constrói com base nas propriedades 

socioculturais, históricas e psicológicas, ou seja, ancestralidade em comum, religião 

em comum, mesma cultura, etc. Isso dá a dimensão de que podemos ter várias etnias 

sob uma mesma “raça” (MUNANGA, 2003). 

Feita essa observação acerca das terminologias: etnia e raça, seguimos o que 

nos propõe Munanga (2003), a respeito do racismo e de como [...] no imaginário e na 

representação de coletivos de diversas populações contemporâneas existem raças 

fictícias e outras construídas a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele 

[...]”. Dito isto, e trazendo para o contexto social em que vivemos, poderíamos inferir 

que tais conceitos se interligam a partir da disseminação social e ideológica que 

permeia nas relações entre os homens, a pretensa classificação entre pessoas mais 

e menos civilizadas, mais e menos inteligentes, mais e menos capazes de se 

autodesenvolverem e de fazerem parte da evolução humana coletiva. 

A respeito dessa trama, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana (2004, p. 7) nos mostram como o racismo constitui-se enquanto debate 

pertinente no âmbito educacional e, não diferente, no cenário do ensino de História, 

tendo em vista que: 

Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil busca efetivar a 
condição de um Estado democrático de direito com ênfase na cidadania e na 
dignidade da pessoa humana, contudo, ainda possui uma realidade marcada 
por posturas subjetivas e objetivas de preconceito, racismo e discriminação 
aos afrodescendentes [...]. 

 

O racismo está vivamente presente em nosso cotidiano sob um paradigma 

estigmatizante vinculado à cor da pele, em especial pela própria construção histórica 

da sociedade brasileira, em um processo de hierarquização entre brancos e negros, 

sendo os brancos, a “raça superior” e os negros, a “raça inferior”. Esse problema se 

modula como uma situação que dificulta o desenvolvimento de uma coletividade que 
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pensa caminhar para a convivência digna, justa e pacífica entre os sujeitos. A isto se 

liga a dificuldade de se debater o tema do racismo: 

Numa sociedade regida esteticamente pelo paradigma branco, conforme o 
caso brasileiro, a clareza da pele persiste como uma marca simbólica de 
superioridade imaginária, que atua como estratégia de distinção social ou de 
defesa contra as expectativas colonizadoras de miscigenação. Do mesmo 
modo como as elites de hoje rejeitam o racismo doutrinário, a mídia tende a 
negar a existência do racismo (CANDAU, 2003, p. 22). 

 

Apesar de o racismo estar presente em nossa sociedade nos mais diversos 

âmbitos da vida cotidiana, é possível perceber o fato de que essa mazela social nem 

sempre está presente abertamente nos atos ou discursos praticados por pessoas 

racistas, tampouco que a grande mídia dá a atenção necessária ao tema. Isso faz com 

que a situação tenda a ser amenizada sob manifestações de que no Brasil não há 

racismo, pois somos um país miscigenado. 

Embora exista uma crença artificial ou, ao menos, um discurso falacioso que 

prega que no país não há racismo ou que ele não é tão atuante quanto se possa 

supor, ele existe e se faz presente no seio da sociedade brasileira. Pois:  

Apesar do discurso que nega ou ameniza a presença do preconceito e da 
discriminação racial no país, não é difícil ver manifestações de racismo no 
dia-a-dia da vida social brasileira. Ora ele é escancarado, como nos 
massacres frequentes, ora é silencioso (NUNES, 2006, p. 96) 

 

Adstrito ao racismo estruturalmente conectado à desvalorização do povo negro, 

subsidiado pela história escravocrata do Brasil, existe em paralelo outra substância 

que permeia as ramificações envolvidas na discriminação racial: as chamadas teorias 

racialistas. Essas teorias se compuseram, de maneira genérica, pela perspectiva da 

cientificidade como justificativa para embasar a hierarquização entre grupos humanos. 

Assim sendo: 

As teorias racialistas encontram campo fértil para sua ascensão por volta do 
século XIX. Nesse período histórico surgem trabalhos que se entendiam 
científicos, dedicados a estudar as particularidades humanas que 
desembocaram em uma hierarquização dentro da própria espécie humana. 
Portanto, no século XIX, a palavra “raça” ganhou abrangência acadêmica 
através da dedicação de alguns intelectuais aos estudos voltados à 
compreensão das questões raciais [...]. (PIMENTA, 2015, p. 56, destaque da 
autora). 

 

Naquele tempo, pulularam correntes de pensamento que envolviam as teorias 

racialistas, que se apoiavam desde em concepções biológicas às antropológicas, 

passando, inclusive, pela Teoria da Evolução das Espécies de Darwin, para justificar 
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a cientificidade presente nos pressupostos para subdividir a raça humana em distintas 

categorias de sujeitos e culturas, num processo de verticalização de toda a 

humanidade. 

As teorias racialistas se originaram na Europa, por intermédio de estudiosos 

como Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882); Herbert Spencer (1820-1903) e 

Houston Stewart Chamberlain (1855-1927). O primeiro foi um dos principais autores 

do chamado racialismo científico e chegou a viver no Brasil, era um autor que defendia 

a correlação direta entre as “raças”/”cores”, para definir a qualidade das ações 

humanas, declarava que a miscigenação que aqui se aventava faria com que o país 

jamais chegasse a um nível de desenvolvimento tal qual o alcançado por parte da 

Europa (BARBOSA, 2016).  

Spencer centrou suas considerações tomando como base o Darwinismo Social 

e, embasado pelo eurocentrismo da época, classificou os negros africanos nos últimos 

degraus da evolução das “raças” humanas (OLIVA, 2003 apud ALVES, 2016). Por fim, 

temos Chamberlain que, tendo publicado uma de suas principais obras: Os 

fundamentos do Século XIX, coloca os arianos como responsáveis por toda a 

construção evolutiva da Europa (PIMENTA, 2015). Talvez a principal contribuição de 

Chamberlain tenha sido para com os ideais nazistas. Adolf Hitler se baseou, em 

grande parte, neste autor, para defender sua apologia ao arianismo. 

No Brasil, a despeito de pequenas nuances, as teorias racialistas encontraram 

eco numa sociedade recém-saída de um estado escravocrata. Não sendo mais 

permitida a desvalorização da vida de negros e negras e de seus descendentes, por 

meio da escravidão, após a publicação da Lei Áurea, as teorias racialistas 

contribuíram para manter o ideal de que os brancos descendentes de europeus 

deveriam ocupar o topo da pirâmide social, como forma de conduzir o 

desenvolvimento nacional. 

Em nosso país, temos como demonstração de articuladores de teorias 

racialistas, pessoas como Sílvio Romero (1851-1914); Nina Rodrigues (1862-1906) e 

Oliveira Vianna (1883-1951). 

Barbosa (2016) destaca alguns aspectos acerca desses três autores. Silvio 

Romero apostava que a mestiçagem faria os sangues negros e índios 

desaparecerem; já Nina Rodrigues, um médico maranhense, opunha-se à ideia da 

miscigenação de Romero, afirmando que a miscigenação levaria à degradação e 
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condição de inferioridade do Brasil enquanto nação perante ao restante do mundo, 

principalmente em relação à Europa. Oliveira Vianna tinha uma visão realmente 

desagradável em relação ao branqueamento do Brasil, sendo que: 

[...] o sucesso do projeto de Vianna baseava-se em causas tidas como 
“naturais” da “superioridade da raça branca”, como: a maior reprodução da 
raça branca; a maior taxa de mortalidade dos negros e mulatos, submetidos 
à miséria e à fome após a abolição; e no controle político-ideológico do projeto 
eugenista através da imigração européia. (BARBOSA, 2016, p. 267, 
destaques da autora). 

 

A influência das teorias racialistas, no Brasil, embora com sutilezas distintas 

daquilo que estava em voga na Europa, repetiam o discurso da superioridade dos 

“homens brancos” perante o povo afrodescendente que vivia em terras brasileiras. 

Podemos verificar que as teorias racialistas ainda deixam marcas no cotidiano 

social brasileiro. Isso está posto tendo em vista que: 

Os reflexos podem ser verificados na desvalorização da mão-de-obra, que, 
em última instância, fundou a ideia de profissões mais e menos valorizadas, 
os perfis associados à criminalidade e outros estereótipos sociais que 
reportam a este imaginário criado pelas teorias racialistas (PIMENTA, 2015, 
p. 62). 

 

A afirmação acima descrita nos dá a medida de como essas teorias seguem, 

ainda que tenham sido suplantadas no próprio espectro da Ciência, na sociedade 

brasileira e em conjunto com a herança de desvalorização dos negros, por conta da 

escravatura, a manter estruturas racistas que vão desde as chacotas “sem maldade” 

à explicitude dos subempregos e da violência – em suas mais variadas formas – 

sofridas por negros e negras. Essa triste realidade não é diferente na região onde se 

situa a instituição em que ocorreu a atividade proposta. 

 

 

2.2.3 Manifestações racistas na região onde se localiza o IFSC – Câmpus Gaspar 

 

Tendo como ponto de partida a discussão a respeito do preconceito étnico-

racial e das teorias racialistas, tem-se que a escolha para o debate do tema do racismo 

como assunto para a sequência didática não foi aleatória.  

Do ponto de vista de onde se localiza o IFSC – Câmpus Gaspar e, por 

consequência, os alunos e o professor de História, as notícias e os diálogos que 

podemos ouvir em muitos momentos de nossas vidas, infelizmente, acabam 
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envolvendo o preconceito para com os afrodescendentes. Seja nos meios de 

comunicação e nas mídias sociais, seja no discurso de antepassados ou nas 

piadinhas contadas a todo o momento, o preconceito se encontra naturalizado perante 

a presença de discursos estúpidos e repletos de ignorância. 

Essa situação histórica encontra, nas figuras abaixo, alguns exemplos de 

notícias atuais veiculadas em jornais da região onde está instalado o IFSC – Câmpus 

Gaspar, com casos de racismo.  

As imagens denotam a vileza da prática do preconceito étnico-racial, uma 

discriminação que atinge não apenas de forma simbólica as pessoas, mas fere na 

“alma” daquele que, por ser “diferente”, é julgado pela cor de sua pele, como se a 

melanina ou diferentes formas de identidades culturais fossem definidoras de caráter. 

 

Figura 2 – Preconceito étnico-racial em Gaspar - SC 

 

Fonte: adaptado de Pereira (2011). 

 

A Figura 2 demonstra o caráter vil do racismo que, por muitas vezes, se faz 

encontrar nas mais absolutas desconfianças de um ser humano para com outro. A 

reportagem nos fornece a passagem transcrita a seguir: “eu trabalhava como pedreiro 

em uma casa na rua Sete e a dona da casa falou para o meu patrão não deixar eu e 

os colegas sozinhos na casa dela, pois como éramos negros, poderíamos roubar 

alguma coisa”. 

A agressividade se demonstra clara e aberta, em que o(a) racista conecta, sem 

pestanejar, a cor da pele ao problema social ligado ao roubo e ao banditismo. 

Interessante observar a fala, na reportagem, daquele que sofre o preconceito: “isso 

me deixou muito sentido. Sou um homem honesto e a cor da minha pele não tem 
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relação com meu caráter”, segue o personagem: “as pessoas falam que não existe 

preconceito, mas na minha opinião existe sim. Acho que ele só está mascarado por 

causa da Lei”. 

As falas de Sebastião são de um ser humano como qualquer outro. Todavia, 

por causa da herança das teorias racialistas e da própria escravidão como fruto da 

separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual, ele ainda sofre racismo. Isto se 

deve ao fato de todo um engendro social que insiste em mistificar a ideia de que 

racismo é algo do passado ou que as pessoas negras não sentem os ataques racistas 

como algo realmente ruim. 

Sebastião, que é um homem comum como todos nós, fica marcado pela 

injustificável atitude da dona da casa e sente as agruras de tal problema humano. Em 

pleno século XXI, situações como a de Sebastião se repetem, e como bem lembra o 

personagem, por vezes, ficam nas entrelinhas, visto que racismo é crime e está 

exposto na Constituição Federal do Brasil (1988), Art. 5º, inciso XLII: “a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei.” Não à toa, o racismo, manifesta-se, muitas vezes, de forma indireta. 

 

Figura 3 – Preconceito étnico-racial em Blumenau - SC 

 

Fonte: adaptado de NSC Santa Catarina (2017). 

 

A hostilidade racista se encontra de várias formas. Na Figura 2, de forma direta 

e que relaciona o negro ao banditismo. Já na Figura 3, podemos observar o fato 

ocorrido em Blumenau-SC, em que um advogado negro teve, no poste em frente do 

local onde mora e na própria casa, colados cartazes com ameaças e, não apenas aos 
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negros, mas a grupos religiosos e a posições ideológicas de esquerda. Carregado de 

símbolos de supremacia branca, tais como as vestes do Klu Klux Klan e a cruz que 

representa esse grupo, a simbologia trazida pelo cartaz é uma manifestação 

subsidiada pelas teorias racialistas.  

Interessante visualizar, no caso da Figura 3, que quem sofre as ameaças 

racistas é um advogado, isto é, não há diferenciação de posições sociais que a pessoa 

ocupa, quando se pretende atacar de forma preconceituosa, por exemplo, pela cor da 

pele.  

Não apenas a posição social, mas ressalta-se que, aquele que sofreu o 

racismo, é uma pessoa que, em tese, conhece bem a legislação e, assim, teria 

caminho encurtado desde a compreensão do que sofreu – o ato racista – até a tomada 

de decisão de encaminhar, por vias legais, uma investigação. 

As reportagens trazem a dimensão aberta do caráter racista, mas não nos 

esqueçamos de que as notícias não dão conta do racismo sofrido no cotidiano, o 

racismo disfarçado e tão abrupto quanto, aquele que acontece quando alguém sai de 

perto do negro ou negra no ônibus, aquele percebido pelo olhar de desprezo 

direcionado alguém que possui a pele escura, dentre outras formas que não ocupam 

as manchetes dos jornais. 

Percebe-se assim que, ainda que a escravidão tenha se extinguido legalmente, 

por meio da Lei Áurea, e ratificada pela Constituição Federal em 1988, e as teorias 

racialistas tenham sido cientificamente desmentidas, a situação em relação à 

liberdade de exercer o direito à vida, em seus mais variados aspectos: culturais, 

sociais, políticos, econômicos, etc., encontra-se, ainda, para a população negra, 

prejudicada em pleno Século XXI. 

 

 

2.2.4 Legislações que abordam o racismo, a valorização da História e da Cultura Afro-

brasileira e a necessidade desse debate no ambiente escolar 

 

Este item visa, de forma sintética, abordar aspectos legais que fundamentam 

tratar no âmbito da escola e, sobretudo, no contexto em tela, inserido no âmbito do 

ensino de História, o tema da valorização da História e Cultura Afro-brasileira, bem 

como, por consequência, a ampliação de combate às práticas racistas. 



99 

Tratar da temática do racismo não pode deixar de passar pelo que afirma a 

Constituição Federal (1988), que celebra as seguintes colocações: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

Baseando-se na legislação suprema do Brasil é que as demais leis vêm a 

corroborar para se fortalecer o reconhecimento da História e da Cultura Afro-brasileira 

como parte integrante de uma totalidade social que deve ser enaltecida e, ao mesmo 

tempo, que a discriminação individual e coletiva, no enquadramento desta pesquisa, 

sofrida por negros e negras deve ser combatida.  

Posto isso, verificamos do que se trata a Lei Federal nº 12.519 de 10 de 

novembro de 2011. Essa Lei institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 

Em seu artigo 1º, temos a seguinte redação: “é instituído o Dia Nacional de Zumbi e 

da Consciência Negra, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro, data 

do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares”. 

Zumbi é o nome do personagem negro mais emblemático na luta contra a 

escravidão, e Palmares é o nome dado ao quilombo que representa o espaço 

conhecido como Quilombo dos Palmares, tido como maior reduto de resistência negra 

contra a escravidão, um dos principais locais para onde os negros fugidos da 

escravatura se escondiam e, assim, tornando-se um local de resistência no embate 

contra as forças brancas e escravistas coloniais, na perspectiva de luta pela real 

libertação dos negros e negras, do processo escravocrata. O Quilombo dos Palmares 

fora destruído em 1695 e Zumbi, o principal líder quilombola, morto e decapitado 

(ARAÚJO, 2006). 

Segundo Pimentel (2018), o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é 

uma data simbólica e que homenageia os afrodescendentes e alude a participação 

dessa população na construção do Brasil, enquanto país, nos mais diversos aspectos, 

tais como social, econômico, político e, cultural. Contudo, ao se reconhecer a 

população negra como pilar para o desenvolvimento nacional, não se pode perder de 

vista que, ademais, “a data faz um alerta sobre a importância em conscientizar a 

população sobre o racismo e o preconceito que continua evidente mesmo após os 130 

anos da abolição da escravatura”. 
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Ao revisitarmos à LDB que é a Lei maior da educação nacional verificamos a 

seguinte referência à inclusão do Dia da Consciência Negra no calendário escolar, 

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’”. (BRASIL, 1996). Em se tratando de LDB, a referência ao Dia 

Nacional da Consciência Negra é minimalista, há apenas a inclusão deste artigo, 

tendo em vista a obrigatoriedade estabelecida pela Lei 10.639/2003. 

Ainda na LDB, a obrigatoriedade de se trabalhar no âmbito escolar a História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena advém da Lei 11.645/2008, que complementa a Lei 

10.639/2003, tendo em vista que esta obrigava “apenas” a levar para contexto da sala 

de aula, as questões referentes aos Afro-brasileiros e, aquela, complementa esta 

situação, ao incluir a exigência de se tratar, nas instituições escolares, questões que 

dizem respeito cultura indígena. 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. § 1o  O conteúdo programático a que se refere este 
artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil  § 2o Os 
conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras 
(BRASIL, 1996). 

 

Nos parece, ao ler a aglutinação feita na LDB, a característica de se dar menos 

importância aos estudos referentes aos negros e índios e sua historicidade no 

contexto nacional. Posto que são histórias que se complementam para a inexprimível 

contribuição de como se deu a construção deste país, mereceriam maior amplitude 

legal no âmbito da Lei máxima da educação brasileira e, inclusive, mereceriam, talvez, 

destacadamente, capítulos inteiros abordando e dando destaque à uma e à outra 

cultura, a fim de que se propicie, no plano escolar, maior compreensão de tudo aquilo 

que enreda a história desses dois “povos” tão discriminados ao longo do tempo nesse 

país. 

A despeito disso, a inclusão da valorização da cultura e da problemática dos 

negros – deste povo, em alusão ao recorte proposto nesta sequência didática – no 

Brasil e, consequentemente, na região do IFSC – Câmpus Gaspar, vem por meio da 

Lei Federal nº 11.645, de 10 de março de 2008, que altera complementando a Lei 



101 

Federal nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, para que todos os estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e de Ensino Médio, oficiais e particulares, tenham 

obrigatoriamente, o ensino sobre a Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

Apesar de haver legislação que determine debates que enfoquem questões 

étnico-raciais, como são os casos da Lei 10.639/2003 e da Lei 11.645/2008, a efetiva 

implantação nas instituições escolares requer determinação, no sentido de se abordar 

tópicos envolvendo o racismo. Basílio (2018), mediante reportagem de sua autoria, 

explicita que, mesmo após mais de uma década de dispositivos legais de caráter 

nacional exigirem o trato de assuntos vinculados à História e Cultura Afro-brasileira e, 

consequentemente, em sentido paralelo, a desconstrução da mentalidade estrutural 

racista no Brasil, existe grande dificuldade de se interpor esse debate correlacionado 

aos conteúdos de História no interior das salas de aulas. Desafortunadamente, locais 

que deveriam ser laicos e livres para se debater e se trabalhar todas as dimensões da 

vida humana – as instituições educacionais – tal debate nem sempre acontece, devido 

a diversos elementos, que vão desde a intolerância religiosa à noção distorcida de 

que há “brancos europeus” no Brasil. 

As dificuldades de se levar tais assuntos para a discussão no âmbito escolar 

reforçam duas perspectivas: a primeira, a importância da abertura de espaço, por 

parte do IFSC – Câmpus Gaspar, para debater a temática proposta para esse produto 

educacional e a segunda, o ensino de História, como subsídio para a formação de 

jovens, no sentido de enfatizar a superação dessa situação histórica que dificulta 

relações humanas justas e dignas. 

Com o que até aqui se elencou, partimos para a esquematização da aplicação 

desta sequência didática, desde seu planejamento até sua execução e resultados 

obtidos. 

 

 

2.3 APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: DEBATE E COMBATE AO 

PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL 

 

Este item visa aprofundar as nuances que se desenvolveram no desenrolar de 

toda a atividade posta em prática no IFSC – Câmpus Gaspar: o planejamento; o aporte 

teórico-pedagógico para a consecução das atividades; a organização das aulas: 
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tempo; atividades; objetivos e o material produzido pelos alunos, com o objetivo de 

discutir o racismo, a fim de, ante um horizonte ancorado em concepções de ensino 

integrado e amparado na visão de formação integral e humana dos sujeitos, 

demonstrar a viabilidade de ampliação da consciência histórica por parte dos 

indivíduos, por intermédio da correlação entre as situações cotidianas que fazem parte 

de seu mundo e o conhecimento cientifico proveniente da História, enquanto campo 

do conhecimento dotado da capacidade de interligação entre o passado e o presente 

e que, a partir das interpretações correlatas a esses tempos históricos, potencializa 

novas formas de construir o futuro. 

 

2.3.1 Pensando a sistematização para a sequência didática: uma possibilidade 

 

Delineamos aqui uma concepção geral do ato de planejar, como ato político, 

no âmbito escolar, posto que o ambiente educacional necessita de seres humanos 

pensantes e reflexivos e não robotizados, tendo em vista que as ações que constituem 

uma sequência didática – ato pedagógico de ensino-aprendizagem – que seja parte 

integrante de uma formação totalizante, precisa ser planejada e organizada de modo 

a permitir a associação entre o cotidiano social e o conhecimento científico. Dessa 

maneira, busca-se dar a possibilidade de uma visão de mundo ampliada e 

humanamente elaborada, tendo como prospecção a imersão na realidade e não 

apenas a observação estéril do que se passa no mundo em que nos cerca.  

Ainda que para muitas atividades corriqueiras não se exija instrumental técnico 

para se realizar o planejamento, em grande parte dos afazeres tidos como 

profissionais, e dentre eles, a docência imersa no processo de ensino-aprendizagem, 

a conduta de planejar requer “organização, sistematização, previsão, decisão e outros 

aspectos” (LEAL, 2005, p. 01). Refletir sobre tais pontos indica a percepção de que o 

que pode ser trabalhado no espaço escolar deve ser pensado e organizado de modo 

a dar sentido aos temas a serem trazidos pelos alunos ou pelos professores ou por 

ambos em uma decisão regida pelo diálogo e pela constatação de importância acerca 

de determinados debates. 

Preparar o desenvolvimento de atividades escolares requer avançar no 

entendimento de que a organização dos momentos e temáticas a serem 

contextualizados no processo de ensino-aprendizagem não se traduzem em um mero 
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“[...] preenchimento mecânico de formulários e outros documentos para controle 

administrativo” (MATEUS, 2014, p. 114). 

Encarar o planejamento no contexto educacional para além de meras 

formalidades sugere compreender que “do ponto de vista educacional, o planejamento 

é um ato político-pedagógico porque revela intenções e a intencionalidade, expõe o 

que se deseja realizar e o que se pretende atingir”. (LEAL, 2005, p. 01). 

 

Figura 4 – Reunião com o professor Mateus para planejar a sequência didática 

 

Fonte: acervo do autor (2018). 

 

Pensar o desenrolar da sequência didática exposta nesse trabalho enquanto 

ato político-pedagógico acarreta em organizar as atividades como forma de buscar, 

no âmago do processo de ensino-aprendizagem, o estímulo para a concretização de 

uma concepção de ensino que dê suporte ao desenvolvimento de uma consciência 

histórica e crítica dos alunos e, também, por consequência, do próprio docente, do 

ponto de vista da relação entre teoria e prática aplicados ao conteúdo abordado, 

propiciando o alargamento de todo o contexto estudado. 

A partir do que é possível observar na Figura 5, que trata do plano de aulas9, 

comprova-se a grande quantidade de conteúdos a serem trabalhados pelo professor 

de História, no IFSC – Câmpus Gaspar, ao longo do semestre; mesmo assim, ainda 

                                                 
9 Adaptado do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. 
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se deve encontrar espaço para debates de relevância social, como é o caso da 

problemática do racismo: 

 

Figura 5 – Plano de aulas 

 

Fonte: adaptado de SIGAA (2018). 

 

Com o auxílio do Plano de Aulas, passou-se a pensar em como realizar o 

processo de ensino-aprendizagem mediado pelo pensamento histórico e crítico, com 

a finalidade de os estudantes se perceberem enquanto sujeitos históricos e capazes 

de interpretar os acontecimentos, com vistas a modificações primordiais em nossa 

sociedade. Assim, defendemos como base, para o desenrolar do processo de 

aplicação desta sequência didática, a didática baseada no pressuposto pedagógico 

de Saviani (2012), chamada de pedagogia histórico-crítica. Saviani (2012), nos 

fornece os elementos basilares para pensar a pedagogia histórico-crítica como 

possibilidade de ampliação do conhecimento por alunos e professores. 
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A fim de nos fazer entender quanto a proposta pedagógica histórico-crítica, em 

seu livro Escola e Democracia, Saviani (2012), explicita cinco momentos que 

perpassam a construção do conhecimento no ambiente escolar. De forma resumida, 

aqui se apresentam: prática social (primeiro passo): explicita fenômenos da vida em 

geral que podem ser comuns a alunos e professores. Embora, não se possa perder 

de vista que o professor tenda a ter mais elaboradamente a visão da totalidade da 

realidade; problematização (segundo passo): envolve saber que questões precisam 

ser resolvidas acerca de determinado assunto junto ao conhecimento fundamental a 

ser compreendido; a instrumentalização (terceiro passo): é a apropriação de 

instrumentos teóricos e práticos para o entendimento das relações que levam a certos 

fenômenos sociais se realizarem ou não, tal apropriação pode ser estimulada – 

transmitida pelo professor – ou este fornecer elementos para os estudantes buscarem 

tais apropriações; catarse (quarto passo): é o momento em que os conhecimentos 

cientificamente elaborados se entrecruzam com as práticas sociais, elevando o 

entendimento acerca dos eventos sociais; prática social (quinto passo): é o momento 

em que os estudantes têm a possibilidade de concretizar, embasados nos passos 

anteriores, os pressupostos que visam rever/remodelar todo o conjunto de ações 

perante os fenômenos sociais. Tal concretude não se restringe apenas às ações 

empíricas, mas, também, no próprio pensamento reelaborado a partir de todo o 

suporte dado pela pedagogia histórico-crítica. 

Com a intenção de se apresentar de forma prática a proposta da pedagogia 

histórico-crítica, esboçaremos adiante, baseados no autor José Luiz Gasparin (2003) 

e no seu livro Uma didática para a pedagogia histórico-crítica, o aporte didático para 

a consecução deste produto educacional. 

De acordo com Gasparin (2003), o conhecimento atrelado à noção de 

totalidade social pode vincular-se à chamada pedagogia histórico-crítica de Saviani, 

pois o conhecimento produzido no contexto escolar deve ser problematizado e 

historicizado. Isso tem a finalidade de propiciar aos sujeitos a educação ampla e 

formativa de e para seres humanos, ao se levar em consideração que a educação é 

e faz parte do processo histórico de transformações sociais, pelo fato de a sociedade 

e, nesse meio, também a escola sofrer e exercer determinações nos inúmeros 

contextos da vida. 
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A didática apoiada na pedagogia histórico-crítica vem ao encontro dessa 

promoção de valores substanciais que são necessários aos indivíduos incrustrados 

em uma sociedade tão complexa e tão desigual, pois objetiva levar as pessoas a 

pensarem historicamente os processos constituintes da vivência humana e, desta 

forma, observá-los, apreendê-los e reorientá-los em direção à mudanças sociais 

necessárias. 

No entanto, a pedagogia histórico-crítica não nasce a esmo. Esta concepção 

didático-pedagógica encontra sua base filosófica no materialismo histórico-dialético 

marxiano que, por sua vez se fundamenta, basicamente, no seguinte fluxo: a 

observação da realidade aparente - o empirismo e, após essa contemplação inicial, 

passa-se por diversos meios, tais como o estudo acerca de determinado 

objeto/situação apreciado, levando-se à abstração mais elaborada daquela situação 

e, por último, a prática concreta, isto é, a reelaboração mais aprofundada de 

determinado contexto, que agora pensada pode se transformar, por exemplo em uma 

nova prática ou nova análise, distinta daquela inicial (GASPARIN, 2003). 

Inserido na perspectiva do ensino de História, podemos exemplificar uma 

situação, dentre infinitas outras, da seguinte maneira: ao observamos o racismo 

cotidiano e buscarmos perceber suas determinantes históricas, podemos reelaborar o 

entendimento de por que tal prática se encontrar existente em nossa sociedade e, 

assim, fundamentar novas práticas e novas compreensões a respeito desse tema. 

Considerando as exposições feitas e, com base nas palavras de Saviani (2012) 

e Gasparin (2003), produzimos um quadro que visa identificar uma alternativa de se 

trabalhar a temática do preconceito étnico-racial incorporada no plano de aulas, com 

base na pedagogia histórico-crítica. 
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Quadro 1 – Uma possibilidade de debater o racismo junto ao Ensino de História, tendo como base a 
pedagogia histórico-crítica. 

Instituição: IFSC – Câmpus Gaspar 
Disciplina: História / Unidades: entre o fim do Brasil Império e a I e II Guerras Mundiais 

Fase: 4ª / Horas Aula (Quantidade de aulas): 4 
Professor: Mateus Cavalcanti Melo em colaboração com o mestrando Leandro Regis. 

 

 PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO  

 

Unidade de conteúdo: situa-se entre o fim do Brasil Império: abolição da escravatura e as I e II 
Guerras Mundiais. 
Objetivo Geral: observar situações dos negros pré e pós abolição da escravatura e movimentos 
ditos científicos de teorias racialistas e como tais situações ajudam na predisposição ao racismo, 
além de enfatizar a importância do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 
Objetivos Específicos: a) fornecer aos alunos a possibilidade de perceberem nuances que 
envolvem a abolição da escravatura, que não significou a plena dignificação dos negros e negras; 
b) possibilitar a percepção de que mesmo com a abolição da escravatura, havia, ao mesmo tempo, 
a concepção de teorias racialistas que procuravam embasar uma pretensa superioridade branca 
na Europa, e como tais teorias foram adaptadas ao contexto brasileiro; c) compreender como até 
hoje o racismo encontra-se “vivo” nos diversos âmbitos da vida humana, seja na vida social geral 
ou profissional e d) fomentar o combate o ao racismo. 
Vivência cotidiana do conteúdo: 
- O que os alunos já sabem sobre o conteúdo. 
Listagem de conteúdos:  
- Explicitar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 
- O que significou a abolição da escravatura. 
- O que são teorias racialistas. 
- Notícias e vídeo-reportagens sobre o racismo na atualidade. 

 

 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Apresentação do problema: 
Discussão sobre como eram tratados os negros já próximos a abolição e, também, depois; como 
as teorias racialistas chegaram ao brasil e ajudaram a prejudicar a visão sobre negros e negras, 
mesmo já não sendo escravos; como se mantém o racismo nos dias de hoje. 
Dimensões trabalhadas: 
Conceitual: o que é o dia da consciência negra? O que são as teorias racialistas? 
Sócio-histórica: como que a escravidão e as teorias racialistas ainda influenciam o racismo 
cotidiano? 
Econômica: por exemplo; o tratamento no âmbito profissional. 
Política: ações governamentais para minimizar/erradicar o racismo. 
Cultural: o cotidiano de inferiorização do povo negro e a necessária valorização de sua cultura. 
Filosófica: A compreensão e a superação do racismo relacionam-se à formação humana dos 
sujeitos. 

 

 INSTRUMENTALIZAÇÃO  

 

  
Ações didático-pedagógicas: 
- Exposição oral; diálogo com os alunos e produções dos próprios alunos (vídeos); 
Recursos humanos e materiais; 
- Vídeos; 
- Notícias de jornais; 
- Letras de música; 
- Legislação. 
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 CATARSE  

 

Síntese mental do aluno: 
Perceber que o racismo se manifesta em diferentes ambientes, se apoia em teorias longínquas, 
mas que persistem em formatos, ora explícitos, ora implícitos e dissimulados. A prática racista se 
estrutura com base na percepção histórica da escravidão, e das teorias racialistas que buscaram 
legitimar o racismo por meio da ciência. Perceber que tais teorias já foram suplantadas e que a 
escravidão deve ser recordada enquanto atrocidade humana realizada baseada em pensamentos 
arcaicos de hierarquização humana. 
Expressão da síntese: 
- Diálogo e associação à prática social final. 

 

 PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO  

 

Nova postura: 
- Participar de momentos de combate ao racismo. 
- Conhecer como o racismo se manifesta em diversas situações do dia-a-dia. 
- Valorizar, por meio de música, poesia, etc. a cultura afro-brasileira.  
- Respeitar, conviver e aprender com negros e negras. 
Ações dos alunos: 
- Produzir vídeos que demonstram o racismo hoje. 
- Procurar refletir o racismo para auxiliar no seu combate: no cotidiano social em geral e no 
profissional. 
- Entender e valorizar o conhecimento histórico como parte de uma formação integral. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos passos pedagógicos propostos por Gasparin (2003). 
 

 

Para transpor as fases estipuladas pela pedagogia histórico-crítica para o 

contexto da sala de aula, a fim de tornar viável a realização das aulas, foi elaborado, 

em conjunto com o professor Mateus Cavalcanti Melo, um quadro para auxiliar o 

planejamento e as ações a serem executadas em cada aula. 

O quadro a seguir busca dar a noção de tempo de execução da sequência 

didática, isto é, as aulas em si, trazendo consigo as datas, número de aulas, os 

objetivos de cada aula, as atividades e os materiais utilizados para a consecução da 

sequência didática definida como base para a aplicação deste produto educacional, 

que aborda o racismo como problemática a ser trabalhada numa perspectiva de 

formação integral do ser humano ao se perceber agente reflexivo e ativo do mundo 

que o cerca e, apoiado na conexão entre as observações cotidianas e o conhecimento 

histórico, avançar para as mudanças consigo mesmo e com a sociedade que o cerca. 
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Quadro 2 – Planejamento por aulas; objetivos; atividades e materiais utilizados. 

Aulas Objetivo Atividades e Materiais Utilizados 
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. - Levantar por meio de questionário 

a relação dos alunos com a 
temática do preconceito étnico-
racial; 
- Inserir a temática do racismo no 
contexto da sala de aula – levando 
em consideração a proximidade do 
Dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra; 
- Propiciar a aproximação com 
conteúdos que foram e/ou serão 
vistos pelos alunos no decorrer das 
demais aulas do componente 
curricular História; 

- Questionário com perguntas fechadas10; 
- Demonstração por meio de 
exposição/slides e diálogo com os alunos 
acerca do que é o Dia Nacional de Zumbi 
e da Consciência Negra e da relação do 
racismo com o período pré e pós abolição 
da escravatura, bem como conhecer as 
teorias racialistas que estavam em voga 
no mesmo período histórico da Lei Áurea 
(1888), a fim de demonstrar como esta lei 
não foi suficiente para, além da abolição 
da escravatura, “abolir” a mentalidade 
racista das pessoas. 
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- Permitir aos alunos visualizarem 
práticas de preconceito no contexto 
local e nacional e/ou mundial; 
- Possibilitar a compreensão de que 
o preconceito étnico-racial também 
está presente tanto nas relações 
sociais em geral, quanto da 
dimensão profissional, e que 
advém tanto do preconceito 
propiciado pelo processo 
escravista, quanto pela pretensa 
cientifização de teorias que 
separavam os humanos em raças. 

- Amostra de notícias de jornais da época 
da escravatura e de jornais locais da 
atualidade, que apresentam reportagens 
de práticas racistas; 
- Amostra de vídeo-reportagens de 
pessoas negras que sofreram preconceito 
no local de trabalho, e de documentário 
que trata do tema do racismo em vários 
espaços sociais; 
- Dividir os alunos em grupos, para 
apresentarem vídeos11 acerca da 
historicidade do preconceito étnico-racial, 
da valorização da História e Cultura Afro-
brasileira, de como se manifesta o racismo 
na atualidade, com as seguintes 
temáticas: mulheres negras; juventude 
negra; negros e trabalho; haitianos e 
convivência social. 

                                                 
10 Ressalva-se que o Questionário – 1ª parte – (Apêndice D), não foi aplicado a todos os alunos. Isto 
se deveu ao fato de que a decisão de que todos os estudantes participariam das atividades vinculadas 
ao debate acerca do racismo, foi tomada posteriormente à entrega do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, pelo Professor de História, o que 
inviabilizou exigir que todos os alunos respondessem ao Questionário – 1ª parte.  
11 A apreciação dos vídeos se encontra no desenvolvimento do item 2.3.3. 
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- Promover uma atividade em que 
os alunos, por meio da elaboração 
de vídeos pudessem trazer à tona a 
temática do racismo, procurando 
valorizar a História e a Cultura Afro-
brasileira, o combate ao racismo e 
a percepção de diversas 
manifestações racistas no 
momento atual; 
- Permitir que os alunos tenham 
contato com a tecnologia: neste 
caso, a produção de vídeos; - 
Fomentar o uso: da criatividade; da 
capacidade de reflexão; da 
possibilidade de pesquisar por si 
mesmos acerca de determinado 
tema; permitir o contato com negros 
e negras; 
- Possibilitar a apropriação da 
historicidade em que está imersa o 
racismo; 
- Oportunizar, por meio dos debates 
ligados à história de negros e 
negras, a ampliação da consciência 
histórica relativamente ao tempo 
passado, presente e futuro das 
relações humanas; 
- Apreender que, por estarem em 
um curso profissionalizante ligado 
ao Ensino Básico, não se pode 
destituir-se de questões humanas e 
históricas prementes. 

- Imergir em situações reais de 
preconceito e discriminação; 
- Deixar, ao final da aula e dos debates 
entremeados nos vídeos, tocar a música 
Lavagem Cerebral de Gabriel O Pensador 
– que fala sobre o preconceito; 
- Ao final das atividades, a letra da música 
impressa foi entregue aos alunos como 
mensagem final de combate ao racismo. 
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Avaliação 

A avaliação proposta pelo professor Mateus se deu de forma totalizante, desde 
os diálogos em sala à apresentação dos vídeos e debates intercalados, sob os 
seguintes critérios: Atendimento à proposta da discussão, criatividade e 
produção dos alunos. 

Fonte: o autor em conjunto com o professor Mateus (2018). 

 

 

Ao estarmos em contato com seres humanos, temos de saber que cada qual 

traz um grau de angústias, pensamentos, bagagem cultural e histórica diversas. 

Portanto, isso se reflete também no desenrolar das aulas, no ambiente escolar, uma 

vez que, por mais que haja planejado as aulas, o desenrolar dos debates pode 

produzir momentos de adaptações no próprio planejamento. Por isso, no Quadro 2, 

que trata da quantidade de aulas, objetivos e atividades-materiais utilizados, temos 

que as aulas 03 e 04 constam entremeadas, em decorrência de tanto à catarse quanto 

a prática social final do conteúdo se enredarem junto à exposição dos vídeos 
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produzidos pelos alunos. Pois, a cada vídeo apresentado, houve a oportunidade de 

se fazer pequenas observações e debates12.  

Com a finalidade de efetivação das aulas a partir do planejamento estabelecido 

no Quadro 2, os materiais utilizados foram, basicamente: O questionário – 1ª parte; a 

projeção de slides para delinear os conteúdos a serem trabalhados em sala; a 

orientação para que os estudantes pudessem elaborar vídeos acerca da temática do 

racismo; a apresentação dos vídeos elaborados pelos estudantes; a letra da música 

Lavagem Cerebral de Gabriel O Pensador. Os materiais e o desenrolar das atividades 

se apresentam de forma mais detalhada a seguir, neste Capítulo. 

 

 

2.3.2 Prática social inicial do conteúdo, problematização e instrumentalização: relato 

da primeira e segunda aulas 

 

No dia 31 de outubro de 2018, iniciaram-se as aulas propriamente ditas. No 

período da manhã, na turma de Química Integrado ao Ensino Médio e, no período da 

tarde, na turma de Informática Integrado ao Ensino Médio. 

Não se fará a distinção esmiuçada do que aconteceu em cada uma das turmas, 

tendo em vista que não é propósito analisar as diferenças entre as turmas, nem 

pormenorizar cada diálogo ocorrido em aula, mas sim, o contexto geral dos debates 

realizados no transcorrer daqueles dois momentos: a primeira e a segunda aulas, com 

alguns pontos que chamaram mais atenção. 

As ilustrações abaixo foram capturadas durante as aulas do dia 31 de outubro 

de 2018. São exemplos de momentos vivenciados com grande intensidade e profundo 

prazer ao fazer parte do diálogo com os jovens no ambiente escolar. Nelas é possível 

observar o decorrer das aulas na turma de Química e os preparativos para iniciarmos 

as aulas na turma de Informática. 

 

 

 

                                                 
12 Faz-se a anotação de que a apresentação dos vídeos feitos pelos alunos estava inicialmente 
agendada para o dia 21 de novembro de 2018. Entretanto, na semana seguinte após as equipes terem 
sido definidas, houve o pedido, dos alunos, para transferência de data, o que foi acatado pelo professor 
da disciplina de História. 



112 

 

Figura 6 – Mosaico de imagens da 1ª e da 2ª aula 
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Fonte: acervo do autor (2018). 

 

 

Logo no início da aula em ambas as turmas, fora passado o Questionário - 1ª 

parte, que consistia em saber, basicamente, se os alunos correlacionavam o ensino 

de História às suas vidas cotidianas, bem como, se tinham informações acerca das 

práticas racistas e se isso era importante debater tanto do ponto de vista de sua vida 

social ampla quanto do profissional propriamente dito. 

Para isto, recorremos a um questionário de perguntas fechadas de resposta 

simples (Apêndice D). Os dados das respostas seguem na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Questionário – 1ª parte: dados gerais e dados de aproximação dos alunos com relação ao 
debate acerca do racismo 

Perguntas de identificação de curso e fase Química Informática 

1 – Você é de qual curso técnico integrado, no 
Câmpus Gaspar? 

29 alunos 18 alunos 

2 – Você está em que fase do curso? 
Todos os 47 alunos respondentes são da 04ª 

fase de ambos os cursos 

  

Perguntas referentes à compreensão do 
racismo no cotidiano e da importância do 
Ensino de História para debater esta temática 

Sim/Sim, uma ou mais 
vezes/Sim, uma ou 

mais pessoas 
Não/Nunca 

3 - Entende que o Ensino de História se relaciona 
com seu cotidiano, numa perspectiva de 
compreensão do que acontece no mundo à sua 
volta? 

47 sim 0 Não 

4 - Você lembra de ter visto notícias que tratavam 
de preconceitos étnico-raciais? 

45 Sim, uma ou mais 
vezes 

2 Nunca 

5 – Você já presenciou algum ato de preconceito 
racial? 

34 Sim, uma ou mais 
vezes 

13 Nunca 

6 – Conhece alguém que tenha sofrido algum tipo 
de preconceito étnico-racial? 

41 Sim, uma ou mais 
pessoas 

6 Não 

7 – Você já foi vítima de preconceito étnico-
racial? 

5 Sim, uma ou mais 
vezes 

42 Nunca 

8 – Acredita que realizar atividades que busquem 
mesclar os conteúdos trabalhados na disciplina 
de História com o debate acerca de questões 

46 Sim 1 Não 
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étnico-raciais é importante para a formação do 
estudante de curso técnico integrado ao ensino 
médio? 

9 – Entende que debater acerca de questões 
étnico-raciais se associa tanto ao “mundo social 
e de convivência” e por isso, também reflete nas 
relações profissionais? 

47 Sim 0 Não 

10 – Compreende que temas tais como 
preconceitos étnico-raciais devem ser debatidos 
no âmbito escolar? 

46 Sim 1 Não 

Fonte: o autor (2018). 
 
 

Ao se observar o questionário e as respostas, temos a dimensão da importância 

de se debater o racismo no âmbito escolar. Alguns pontos chamam a atenção: todos 

os alunos respondentes entendem que o ensino de História vincula-se à sua vida, na 

perspectiva de entenderem o que acontece no mundo à sua volta; a grande maioria 

lembra-se de ter visto notícias que tratavam de casos de racismo, bem como já 

presenciaram algum ato de preconceito étnico-racial ou conhecem alguém que tenha 

sofrido algum tipo de preconceito racial. Por fim, praticamente todos os alunos e 

alunas concordam que debater esse tema no ambiente escolar, se faz importante, e, 

claramente, nas aulas de História também, pois reflete nas suas relações sociais como 

um todo e podem refletir em suas relações profissionais, ao ter de lidar com pessoas 

que não são da mesma origem histórica, cultural ou dar cor de pele que a sua. 

Após o questionário, demos seguimento a aula, com os slides propostos e 

criados junto ao professor Mateus. Desde aí sucedeu-se um debate13 aberto com os 

discentes acerca das temáticas que iam se desenrolando no decorrer das aulas. 

Esse diálogo foi norteado por intermédio da apresentação de slides, conforme 

exposto na Figura 6, que tiveram por proposta direcionar as discussões entre o 

professor Mateus e os estudantes ao longo das duas primeiras aulas em que ocorreu 

a aplicação da sequência didática. Neles se encontram os assuntos que viabilizaram 

o debate acerca: do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; de Zumbi dos 

Palmares e da Lei Áurea e; das teorias racialistas que subsidiaram o imperialismo 

europeu e chegaram até o Brasil. Também, por intermédio da exposição feita em sala, 

foram apresentados vídeos e reportagens que demonstram como o racismo se 

manifesta atualmente, em nossa sociedade.  

                                                 
13 As falas de Alunxs e do professor Mateus aqui expostas não são as falas literais ocorridas em sala de aula. Elas 

emergem fruto de anotações realizadas durante a realização das atividades e apreciadas pelo autor desta dissertação 

após as mesmas, tendo em vista a perspectiva de apontar exemplos de diálogos estabelecidos no decorrer das aulas. 
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Figura 7 – Mosaico de apresentação dos slides, que incluem materiais como: leis, vídeo-reportagens, 
notícias etc., trabalhados em sala de aula 
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Fonte: O autor em conjunto com o professor Mateus (2018). 

 
 

Na sequência das aulas, ao mencionar algumas legislações que envolvem o 

ensino da História e da Cultura Afro-brasileira e do Dia Nacional de Zumbi e da 

Consciência Negra, surgem alguns comentários por parte dos alunos, como por 

exemplo: 

Olha, eu sei que existe o Dia da Consciência Negra, mas não recordava que 
ele se chamava também Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 
(Alunx14). 

 

Não recordava dessas legislações a respeito do ensino da cultura afro-
brasileira na escola, sei que a gente estuda sobre escravidão e tal, mas não 
lembrava dessas leis... (Alunx). 

 

Deu-se, então, a necessidade de se explicitar um pouco mais acerca das 

legislações que vigem sobre o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e das 

leis que tornam obrigatório abordar as questões que envolvem os negros e negras no 

âmbito escolar. 

Avançando, demos continuidade explicitando de forma breve quem foi Zumbi 

dos Palmares e por que que o dia 20 de novembro carrega seu nome na homenagem 

aos negros e negras. Nesse momento, surge uma curiosidade, na qual, sequer o 

Professor Mateus e o autor dessa dissertação estávamos preparados para responder: 

O que significa o nome Zumbi? (Alunx). 

 

                                                 
14 Alunx – esta terminologia, neste capítulo, indica um nome genérico atribuído aos alunos e alunas das 
turmas que fizeram parte do desenvolvimento desta pesquisa e deste produto educacional. 
Lembramos, com isso, que pode haver mais de uma fala de um mesmo aluno ou aluna. 

13 
14 
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Como não soubemos responder, simplesmente não mentimos, então, por 

alguns minutos, os alunos se colocaram a pesquisar qual o significado do nome, e 

localizaram várias fontes e diversos significados para o nome Zumbi. Resultado, 

acabamos aprendendo que uma das vertentes para o significado desse nome vem de 

uma língua africana chamada quimbundu e quer dizer alma ou fantasma que vagueia 

durante a noite. 

E, nesse meio, um dos estudantes apresenta um livro que ele estava lendo, 

chamado Angola Janga: uma história de Palmares, de Marcelo D’Salete, que conta 

sobre Quilombo dos Palmares. Em seguida, colocamos a imagem que consta o 

anúncio de um escravo fugido, e que o “seu” senhor estava à sua procura, e 

explicamos como isso era comum até bem poucas décadas antes da Lei Áurea. Nesse 

momento, surgem aqueles:  

Oh! Minha nossa, que absurdo (Alunx).  
 
Caramba, como podiam fazer isso? (Alunx). 
 
 

Dentre outras observações no mesmo sentido e, ao explanar sobre a Lei Áurea, 

conversamos como tal Lei que, embora tenha tornado ilegal a escravidão, não fez com 

que a vida do povo afrodescendente tivesse mudado de forma substancial. Uma 

observação, nesse momento, é que ao serem perguntados sobre o assunto, alguns 

alunos falaram que não se recordavam da imagem original da Lei Áurea e, também 

não se lembravam do formato “moderno”, que pode ser visualizado por meio da 

internet, tal como a Constituição Federal ou qualquer outra lei. 

Ao explicar um pouco sobre o imperialismo europeu e as teorias racialistas que 

deram fundamentos para que a Europa pudesse repartir a África já que não possuía 

mais a prerrogativa da escravidão, os alunos foram questionados se eles conseguiam 

fazer alguma correlação entre o fim da escravidão e as teorias racialistas, e alguns 

comentários chamaram atenção, mas, a título de exemplo, trazemos estes: 

Hmmm... dá pra entender melhor porque tem muita miséria lá na África 
(Alunx). 

 

Os negros mal saíram da escravidão e já tem outra coisa acontecendo para 
prejudicar eles (Alunx). 
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E, continuando nas teorias racialistas, ao falar de Chamberlain e de suas ideias 

que auxiliaram para o ideal ariano do nazismo, surge até uma pequena “revolta” entre 

os alunos: 

Realmente, como tem gente ruim na história desse mundo... (Alunx). 
E isso nem faz tanto tempo, não é à toa que ainda vemos tantas coisas ruins 
acontecendo (Alunx). 

 

Não obstante à fala, o professor Mateus, ao tratar sobre Chamberlain, lembrou 

que das ideias do autor à II Guerra Mundial – conteúdo a ser estudado pelos alunos 

algumas aulas à frente, na qual Houston Stewart Chamberlain teve importante papel 

para o ideário nazista, pois expunha em seus estudos que a raça ariana era a mais 

elevada em termos de inteligência, etc. Isso favoreceu a percepção de algo que os 

alunos viram em aulas anteriores, sobre a imigração. A região onde se situa o IFSC – 

Câmpus Gaspar, recebeu muitos imigrantes alemães em meados do século XIX e 

início do século XX. Toda uma cultura dita germânica se desenvolveu ao longo do 

século XX na região e, com ela, infelizmente, também, traços desse entendimento de 

que os brancos são superiores aos negros. Nesse contexto, ao serem questionados 

acerca dos pensamentos envolvidos na teoria racialista, especialmente de 

Chamberlain, era possível compreender por que o racismo existe nessa região, para 

além das marcas deixadas pela escravidão. 

Dessa forma, é possível ver por que tem gente por aqui (na região), que 
pratica o racismo. Não é uma coisa em vão, a gente percebe, vê notícias e 
agora entende de onde vem certas ideias (Alunx). 

 

Não é à toa que temos comportamentos preconceituosos por aqui (Alunx). 

 

Seguindo em frente, se observou como essas teorias chegaram ao Brasil e, por 

incrível que pareça, em uma país que, naquele momento da história, tinha recém-

saído do período escravocrata, encontraram eco no Brasil. A demonstração consistiu 

em levar ao diálogo o fato de se tentar, em nosso país e, por consequência, na região 

onde fica o Câmpus, adaptar as teorias racialistas ao contexto brasileiro, na tentativa 

de se estabelecer um “branqueamento” da população.  

Impressionante, como diante de tudo o que se passou com a escravidão, 
ainda se quis manter o povo negro, sua cultura e história fora da construção 
do Brasil como nação (Alunx). 

 

Após esse primeiro momento de realização do Questionário – 1ª parte, dos 

debates acerca de conceitos e historicização do racismo no Brasil, procurou-se 
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demonstrar por meio de vídeos e imagens como todo esse histórico de escravidão e 

de teorias racialistas acabam por influenciar nosso cotidiano até hoje. 

Dessa forma, transitando da 1ª para a 2ª aula, deu-se ênfase à exploração do 

minidocumentário, das vídeo-reportagens e das notícias extraídas de jornais locais, 

para a continuidade dos diálogos. 

O primeiro vídeo apresentado foi o minidocumentário: Alguém falou em 

racismo? Ele possui cerca de 21 minutos, e trabalha muito bem a perspectiva, 

inclusive, para ajudar a trabalhar o tema do racismo na escola. Resumidamente, o 

documentário explicita o seguinte roteiro: em uma sala de aula surgem piadas e 

comentários racistas – por ser negra não pode sonhar com isso, etc. - por conta de 

uma aluna expor que tem o sonho de ser médica numa redação proposta pela 

professora de Português. No decorrer do vídeo, entra em cena o professor de História 

e os fazem pesquisar acerca das origens do racismo no Brasil e, os alunos também 

produzem um vídeo com entrevistas, para depois apresentarem em sala de aula. 

Curiosamente esse vídeo se assemelha com a proposta de sequência didática 

exposta neste capítulo, o que, fica também como uma ideia que pode ser intercalada 

com a que nesta dissertação se desenvolve, ou ser mesclada com outras. 

O vídeo que se encontra destacado no slide nomeado: Vídeo: visão racista pela 

simples cor da pele, é um vídeo de uma campanha do Estado do Paraná, produzida 

em 2016, em razão do mês da Consciência Negra. Esse vídeo se desenrola em torno 

de amostra de imagens – fotos, num primeiro momento apenas com pessoas brancas 

aparecendo nessas imagens e, num segundo momento, apenas com pessoas negras, 

e como pessoas brancas convidadas para verem as fotos atribuem sentidos bem 

distintos para as mesmas imagens, mas com personagens ora brancos, ora negros. 

A reportagem da Rede TVT, que se encontra no slide: Vídeo: racismo e 

trabalho, exibe o caso de uma funcionária negra, que foi demitida do seu emprego, 

por conta de não aceitar que sua chefe a mandasse, por exemplo, arrumar o cabelo, 

roupas, etc. 

Após passarmos as reportagens em forma de vídeo, expusemos as imagens 

de reportagens locais, com o racismo sofrido pelo trabalhador da construção civil, em 

Gaspar e o sofrido pelo advogado, em Blumenau. 

Ao fim dos vídeos e das reportagens, houve mais um momento de diálogo, e 

então as colocações dos alunos afloraram ainda mais, especialmente, no sentido de 
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associar o que se vivencia de racismo hoje, com tudo aquilo que ocorreu durante 

séculos com a escravidão e com a chegada das teorias racialistas: 

Estou chocada, que absurdo. Bom, ao rever essa parte da escravidão e, 
agora, aprender sobre as teorias racialistas dá ainda mais noção por que 
existe tanto preconceito e porque Hitler era tão louco (Alunx). 

 

Olha, realmente a gente tem que mudar isso, são tantos anos e as coisas se 
repetem durante séculos. Por isso a gente vê tanta injustiça. E não apenas 
contra negros, mas contra mulheres, contra gays (Alunx). 

 

Só vermos o que acontece até com alguns discursos de políticos, temos de 
cuidar para não piorar ainda mais (Alunx). 

 

As colocações trazidas pelos alunos dão a dimensão da importância do debate 

a respeito do racismo e como a consciência histórica pode ser ampliada quando se 

permite conectar a realidade do cotidiano com o conhecimento elaborado. 

Nessas primeiras duas aulas, foi possível verificar a prática social inicial, isto é, 

saber que os alunos compreendem que existe o racismo e que ele se manifesta na 

sociedade em que estão inseridos, em consequência disso, problematizar essa 

questão com recursos fornecidos pelos estudos históricos: questão da escravatura e 

das teorias racialistas, a fim de promover maior entendimento do por que o racismo 

se manifesta tão fortemente ainda hoje em dia nas diversas dimensões da vida: social 

em geral e, também, a título de especificidade, no contexto profissional. E a partir 

disso, promover uma instrumentalização que se efetuara por meio dos materiais 

expostos, e dos vídeos a serem produzidos pelos estudantes. 

A partir do fim da 2ª aula, a fim de que os alunos produzissem vídeos para 

debater a questão do racismo, o Professor Mateus estipulou assuntos a serem 

abordados por eles. Segue a justificativa dada pelo Professor da disciplina para os 

subtemas, que são: a) Mulheres Negras – a primeira condição de discriminação, o fato 

de serem negras e, a segunda, que envolve a desvalorização das mulheres em si, o 

que, por serem negras e mulheres, acarreta em um duplo problema de construírem 

suas trajetórias nas sociedade; b) Juventude Negra; diz respeito à luta dos jovens na 

busca por serem reconhecidos e as dificuldades para se constituírem enquanto 

sujeitos jovens em meio ao preconceito em diversos ambientes, tais como no 

ambiente escolar; c) Negros e Trabalho – mais especificamente voltado ao mercado 

de trabalho e às dificuldades enfrentadas pelos negros no âmbito profissional; d) 

Haitianos: que foca no preconceito sofrido pelos imigrantes haitianos no contexto 
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nacional e na região onde se localiza o IFSC – Câmpus Gaspar e; e) Convivência 

Social: aquilo que envolve a convivência num contexto mais geral – por exemplo, as 

situações em que negros ou negras são vigiados ao adentrarem em estabelecimentos 

do comércio, etc.; 

Com a finalidade de os alunos desenvolverem seus trabalhos em forma de 

vídeo, houve a necessidade de se elencar um breve roteiro de orientação para a 

produção dos mesmos. 

 

Figura 8 – Orientações para a produção dos vídeos 

ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 

 

- Vídeos de aproximadamente 5 minutos (entre 03 e 07); 

- Grupos de até 06 pessoas; 

- Título de abertura: para identificar qual subtema escolhido: Mulheres Negras; Juventude 

Negra; Negros e Trabalho; Haitianos; Convivência Social; 

- Não podem aparecer os rostos das pessoas (nem dos alunos, nem de eventuais pessoas 

entrevistadas); 

- É permitido apresentar imagens, dados, músicas, poesias, que podem ser em forma de teatro, 

de exposição de fotos, notícias, etc. 

- Mensagem final de valorização de combate ao racismo e valorização das diferenças; 

- Cada grupo deverá entregar o vídeo ao final da apresentação; 

Desejamos a todos e todas um ótimo trabalho. 

Professor: Mateus Cavalcanti Melo e Mestrando Leandro Regis. 

Fonte: o autor, em conjunto com o professor Mateus (2018). 
 

 

2.3.3 Entre a catarse e a prática social final do conteúdo: relato da terceira e quarta 

aulas 

 

No dia 28 de novembro de 2018, as terceira e quarta aulas se desenvolveram 

entremeando a catarse – a síntese mental feita pelos alunos, a respeito das 

manifestações racistas, escravidão e teorias racialistas e a prática social final do 

conteúdo – o diálogo que se enredava em meio à apresentação dos vídeos. Isto se 

deveu ao fato de, em decisão conjunta com o professor Mateus, ter-se optado por 

abrir para diálogo com os alunos, a cada vídeo apresentado. 

Abaixo, temos imagens do dia de apresentação dos vídeos feitos pelos alunos. 

Esclarece-se que não são muitas as fotos tiradas, tendo em vista o envolvimento que 

o momento proporcionou aos envolvidos na aplicação da sequência didática. 
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Figura 9 – Imagens da apresentação dos vídeos produzidos pelos alunos 

  

  
Fonte: acervo do autor (2018). 

 

A elaboração dos vídeos pelos alunos se mostrou muito interessante, os fez 

pesquisar acerca do tema sem que houvesse, se assim podemos afirmar, a 

obrigatoriedade de transitar entre diferentes campos do saber. Entretanto, assim o 

fizeram, tendo em vista: o emprego da arte em vídeos apresentados em formato de 

teatro; ao recorrer à música e à poesia para explicitar ideias; trabalhar com imagens, 

etc., também, a Língua Portuguesa, posto que, em muitos vídeos, houve a exibição 

de citações e, também, do diálogo entre personagens. 

Adentrando a uma análise geral da apresentação dos vídeos, destacamos 

alguns fatores: a capacidade criativa dos indivíduos; o envolvimento e a 

responsabilidade de se produzir debates contextualizados; a noção de que debates 

que envolvem temas complexos como a questão do racismo são importantes e devem 

se fazer presente no âmbito da sala de aula e, no caso, do ensino de História; a noção 

de que, se for dada a oportunidade, os sujeitos e, mais precisamente, no contexto 

desse trabalho, os jovens podem e devem ser levados a pensar para além daquilo 
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que o senso comum tende a naturalizar, ao se permitirem fazer essa relação entre, 

por exemplo, a percepção de existir o racismo, o que tal prática ocasiona nas relações 

humanas, em que concepções históricas o racismo se fundamenta e como mudar isso 

para o futuro. Com isso vê-se que, ao contrário, do que muitas vezes ouvimos “por 

aí”, os jovens têm sim capacidade e personalidade para debaterem qualquer assunto 

por mais complexo que seja, não devem apenas serem preparados para garantir um 

bom emprego, eles têm inteligência e personalidade para serem oportunizados a uma 

educação que extrapole a noção de empregabilidade.  

Perquirir o conhecimento histórico associado ao momento presente, denota que 

situações da vida prática podem ser reinterpretadas e ressignificadas com o auxílio 

do conhecimento científico – a História - a fim de produzir novas ações para o futuro 

– a consciência histórica ampliada e alavancada por uma concepção educacional de 

formação integral. 

A partir de agora, faremos uma exposição com imagens retiradas dos vídeos 

apresentados pelos estudantes. Com isso, buscamos demonstrar a riqueza do 

trabalho efetuado pelos alunos, bem como os debates que surgiram logo após a 

exposição de cada um deles, nas duas turmas em que foi realizada a sequência 

didática. 

A primeira temática aqui elencada traz imagens dos vídeos produzidos com 

relação ao assunto: Mulheres Negras e, por conseguinte faz uma referência geral ao 

debate promovido por tal temática. 

 

Figura 10 – Mosaico com imagens retiradas a partir dos vídeos produzidos pelos alunos e alunas com 
a temática: Mulheres Negras 
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Fonte: acervo do autor (2018). 

 

Com relação às mulheres negras, a grande questão percebida é que, além de 

sofrerem por serem mulheres, ainda são estigmatizadas por serem negras, o que 

eleva as dificuldades desses seres humanos de terem garantidos e respeitados os 

seus direitos, bem como, terem as mesmas oportunidades de tratamento e trabalho 

das mulheres brancas. Os vídeos com o tema Mulheres Negras insinuaram diálogos 

que remeteram às condições das mulheres negras, especialmente no tocante à 

violência sofrida pelas mulheres em geral e, sendo que as negras, a sofriam ainda 

mais, por conta de sua condição histórica: sempre ocupando as posições de menor 

valor, vistas mais como objetos sexuais, dentre outros fatores que as fazem terem que 

ser ainda mais fortes no que se refere a luta para poderem viver de forma digna. Outra 

coisa que não passou desapercebido em relação às mulheres negras, foi algo 

relacionado às teorias racialistas, relativo à branquitude e aos padrões de beleza, 

como exemplos: a questão de alisar os cabelos e de se vestir no padrão social 

estabelecido pela “sociedade branca”. Em meio às apresentações, foi relembrado o 

preconceito sofrido pela moça que denunciou sua chefia, em um dos vídeos 

apresentados pelo professor Mateus e por mim, no ambiente de trabalho, por manter 

características de beleza afrodescendente. 

Exemplos de comentários após as apresentações: 

Acho que precisamos entender melhor nossa própria história enquanto 
mulheres, nos unirmos e buscarmos mais união entre nós, para sermos 
respeitadas (Alunx). 

 

Vocês podem perceber a atuação das mulheres negras, por exemplo, na 
televisão, ao ocuparem especialmente personagens como empregadas, etc, 
sem desmerecer a profissão, mas é resquício da História de nosso país 
(Professor Mateus). 

 



126 

Sendo sincera, se para nós que somos “brancas”, às vezes é complicado, 
imagina para as mulheres negras, que ainda convivem com essa coisa de 
racismo (Alunx). 

 

Percebeu-se, assim, que a constituição histórica da mulher enquanto tal já traz 

consigo toda uma luta para ser reconhecida como ser humano tão capaz quanto os 

homens, mas em se falando em mulher negra, a luta se multiplica. E uma dessas 

batalhas, se traduz na música apresentada em um dos vídeos, que aborda a mulher 

negra desde à escravatura aos tempos atuais, da artista Yazalú, chamada Mulheres 

Negras, na qual se aborda diversas nuances que permeiam as batalhas constantes 

dessas mulheres para serem respeitadas e reconhecidas enquanto capazes de 

construírem suas próprias histórias. Isso demonstra que precisamos de consciência 

para buscarmos, ao mesmo tempo, reconhecer a mulher como um ser humano digno 

e pleno de capacidade, e que deve haver igualdade de condições em todos os 

aspectos da vida, entre “brancas” e “negras”. 

A seguir, destacam-se imagens extraídas dos vídeos a respeito da Juventude 

Negra. Logo após as imagens, temos um resumo do que os vídeos trouxeram e alguns 

diálogos acerca deste assunto. 

 

Figura 11 – Mosaico com imagens retiradas a partir dos vídeos produzidos pelos alunos e alunas com 
a temática: Juventude Negra 
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Fonte: acervo do autor (2018). 

 
 

Envolto no contexto da Juventude Negra, a história de privações de direitos e 

o alto índice de violência sofrido por eles se sobressaiu nas exposições dos vídeos. 

Violência sofrida nas ruas e, até mesmo, no ambiente escolar. O que requer olhar 

atento, tendo em vista que sendo estigmatizados ainda jovens, o futuro desses jovens 

negros e negras já começa a se desenhar ainda mais dificultoso nos inúmeros setores 

da vida, desde ter garantido a oportunidade de frequentar a escola, passando pela 

questão da profissionalização e empregabilidade até a própria batalha para serem 

respeitados como tais, como jovens negros ou negras, dentro de suas características 

histórico-culturais. Tendo em vista que precisam de espaço para exercerem os direitos 

que lhes são afetos e que deveriam ser respeitados como acontece com qualquer 

outro jovem. Isso ainda requer muita luta e conscientização, a fim de se eliminar da 

mente de todos e todas o olhar, o pensar e o praticar de ações preconceituosas. 

Exemplos de comentários após as apresentações: 

Quando a gente vê notícias, não é à toa que a maioria envolvida em situações 
de morte, são jovens negros (Alunx). 

 

Olha professor, às vezes a gente ouve piadas de negros e nem se dá conta 
que essa piada pode ser a ponta de algo muito maior (Alunx). 

 

A gente ainda mora num lugar em que a pobreza não é tão grande, imagina 
como esses jovens são tratados nas favelas, nos guetos das cidades, o que 
não acontece com essa rapaziada que é negra, violência policial, etc. 
(Professor Mateus). 

 

Por meio dos vídeos, foi permitido observar que existe, de acordo com as 

informações trazidas pelos estudantes, uma grande batalha a ser enfrentada no 

campo das políticas públicas para que se enfrente o genocídio dos jovens negros e 
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negras, uma vez que estes estão em maior condição de vulnerabilidade social em 

relação os jovens brancos. 

Mas, antes de falarmos em políticas públicas, precisamos nós mesmos, alunos, 

professores, sociedade em geral, enxergar esse absurdo social que é a violência 

dirigida à esta juventude.  E isso passa pelo nosso dia-a-dia, com o horizonte de mudar 

essa conjuntura social. 

Dando continuidade à exploração dos vídeos trazidos pelos alunos, divulgamos 

imagens acerca da temática Negros e Trabalho, que produziram debates importantes 

a respeito da discriminação sofrida pelos negros no mercado de trabalho. 

 

Figura 12 – Mosaico com imagens retiradas a partir dos vídeos produzidos pelos alunos e 
alunas com a temática: Negros e Trabalho 

  

  
Fonte: acervo do autor (2018). 

 

A temática Negros e Trabalho, produziu debates importantes a respeito da 

discriminação sofrida pelos negros no mercado de trabalho. Os vídeos que abordaram 

este tema enfatizaram muito a questão dos subempregos ocupados pelos negros e 

negras, aqueles em que as pessoas ficam distantes de terem seus direitos trabalhistas 

garantidos. Não obstante, essa situação vem desde a época da escravidão e de sua 
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abolição. A desvalorização se dá mesmo quando negros e brancos possuem mesma 

escolaridade. 

Exemplos de comentários pós apresentações: 

A gente percebe isso no dia-a-dia, é difícil ver negros ocupando cargos 
maiores em empresas e quando a gente olha para esse pessoal fazendo 
asfalto ou trabalhando de pedreiro, a maioria é negro ou de fora. Não que 
esse trabalho é menos importante, mas mostra a diferença, isso a gente vê 
aqui pela região mesmo (Alunx). 

 

Olha pessoal, isso é importante também, pois vocês serão futuros 
profissionais nas áreas em que estão cursando, ou poderão mudar de curso, 
não importa, mas lembrem-se, vocês poderão trabalhar com pessoas negras, 
não apenas negras, de qualquer outra cor de pele, ou religião, ou de qualquer 
lugar do Brasil e do mundo. Poderão, inclusive, ser os chefes em empresas, 
etc. Portanto, é importante reconhecer que a capacidade e o caráter não 
dependem de cor de pele, de crença religiosa ou coisas assim, guardem isso 
(Professor Mateus). 

 

Os vídeos e os debates realizados em sala revelaram como é difícil para o 

negro ou negra serem valorizados em suas profissões. Resquícios de uma 

mentalidade escravocrata e racialista. 

Continuando, temos um tema bastante corriqueiro nos últimos anos, também 

na região onde se localiza o IFSC – Câmpus Gaspar, a chegada dos haitianos 

sobreviventes do terremoto catastrófico ocorrido em 2010 e, igualmente, fugindo do 

caos político e econômico que atravessa o Haiti há décadas.  

 

Figura 13 – Mosaico com imagens retiradas a partir dos vídeos produzidos pelos alunos e alunas com 
a temática: Haitianos 
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Fonte: acervo do autor (2018). 

 

Os vídeos que trataram de levantar a questão dos Haitianos, foram na mesma 

direção daquilo que foi levantado nos vídeos que tratavam do tema Negros e Trabalho. 

Nesse caso, com o agravante do problema relacionado a xenofobia – um preconceito 

direcionado a imigrantes. Em uma região que possui um histórico de racismo com os 

próprios negros e negras brasileiras, ser negro e estrangeiro torna o indivíduo ainda 

mais discriminado. Tudo isso se junta a toda tristeza pelas tragédias naturais e os 

problemas sociais que assolam o Haiti - a terra natal dessas pessoas. 

Exemplos de comentários após as apresentações: 

Bom, é bem parecido com os negros em geral, só que ainda são de fora do 
país. Não basta ter seu país destruído e ter que fugir para tentar uma vida 
melhor, ainda sofrem preconceito quando chegam. O engraçado é que a 
nossa região foi desenvolvida por pessoas que vieram de outros países 
(Alunx). 

 

Então pessoal, os haitianos ainda tem essas particularidades, que vão além 
do preconceito pela cor da pele. Tem a questão de serem de outro país, o 
que acaba incorrendo na xenofobia, que é, resumidamente, o preconceito 
com pessoas de outros países. E, ao invés de valorizarmos isso, quem sabe 
até aprender o francês e a outra língua que eles falam, que é o crioulo, 
preferimos subjugá-los (Professor Mateus). 

 

Tem um caso. Há pouco tempo atrás peguei um uber, esse motorista de Uber 
era algo como um cara que selecionava pessoas para trabalhar numa grande 
empresa de uma cidade próxima a Gaspar. Lá pelas tantas o seu chefe viajou 
e pediu que ele tomasse conta da empresa, havia uma vaga para um cargo 
importante, algo como engenheiro, mas o chefe não queria negros 
trabalhando na empresa. Nesse meio tempo, apareceu um haitiano com um 
currículo muito bom, esse cara que agora é uber, contratou o rapaz negro e 
haitiano. Assim que o chefe voltou, o atual motorista do uber pediu demissão 
e não soube mais notícias do antigo trabalho. Porém, com o poder que ele 
tinha naquele momento, fez o que todos deveríamos fazer, valorizar a pessoa 
pela sua capacidade e não pela cor da pele, origem ou credo (Professor 
Mateus). 
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Ao trazer o debate a respeito dos haitianos e os problemas vivenciados por eles 

no Brasil e, por consequência, na região de Gaspar, fica claro que ainda temos uma 

cultura de desvalorizar o “outro”, ainda mais se esse “outro” for de fora do Brasil, nos 

esquecendo que grande parte do habitantes da região onde se situa o IFSC – Câmpus 

Gaspar, isto é, a própria cidade de Gaspar e as que estão ao seu redor, foram 

colonizadas por pessoas que vieram, em grande maioria de países da Europa, ou 

seja, também eram estrangeiras quando chegaram à Gaspar e região. 

Na sequência temos um conjunto de imagens capturadas das amostras de 

vídeos que trataram da Convivência Social. Esse tema é mais abrangente e traz um 

pouco de todos os outros já elencados, mas aqui se acrescentaram questões como 

as piadinhas que são faladas, os olhares lançados aos negros, a situação de serem 

vigiados por onde vão, etc. 

 

Figura 14 – Mosaico com imagens retiradas a partir dos vídeos produzidos pelos alunos e alunas com 
a temática: Convivência Social 

  

  
Fonte: acervo do autor (2018). 

 
 

Os vídeos acerca da Convivência Social se caracterizaram por uma análise 

mais generalista, que envolve fatores provenientes desde as desconfianças sofridas 

por cidadãos negros e negras ao entrarem em um estabelecimento qualquer e, ainda 
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que nada de errado tenham feito, são seguidos pelos seguranças, passando por 

relações amorosas interrompidas por famílias preconceituosas, até o simples fato de 

algum negro ou negra estar correndo na rua e já se associar tal imagem à perspectiva 

de ter havido algum delito.  

Nesse sentido, fica claro que o preconceito étnico-racial perpassa os variados 

âmbitos da vida: o próprio social, o cultural, o político, o profissional – falando do caso 

específico de cursos que, além de ofertarem o ensino básico, ofertam o ensino 

profissionalizante concomitantemente sob um mesmo currículo. 

Exemplos de comentários após as apresentações: 

Deve ser horrível sentir-se perseguido por ser inocente, a gente precisa 
mudar isso, precisamos ser diferentes, respeitar as diferenças e encontrar 
semelhanças para vivermos melhor (Alunx). 

 

Aqui mesmo, a gente vê quando o pessoal é negro entra no ônibus, várias 
pessoas olham com a aquela cara esquisita (Alunx). 

 

O pessoal se acham os europeus aqui, só porque grande parte do território 
aqui é colonizado por europeus, mas se esquecem que os povos originários 
destas terras não são da Europa, nem falam alemão ou italiano. Isso vem 
bastante do que veremos no próximo conteúdo que é a II Guerra Mundial, 
muitos alemães e italianos vieram como imigrantes fugidos da guerra e aqui 
se instalaram e acham que aqui é um pedaço da Europa, chamam até de 
Vale Europeu, mas não se perguntam quem estava aqui antes deles terem 
vindo (Professor Mateus). 

 

Essas coisas lembram um pouco aquilo que vimos nas aulas anteriores, o 
cartaz colado na frente da casa do negro, o preconceito sofrido pelo rapaz 
aqui em Gaspar. Tudo isso se acumula (Alunx). 

 

Então pessoal, fica fácil perceber que mesmo após a abolição da escravidão 
e, ainda com essas teorias racialistas que penetraram no Brasil, também com 
a colonização europeia, tornaram as coisas mais difíceis para os negros. 
Precisamos refletir bem antes de fazer uma piadinha, antes de julgarmos por 
qualquer motivo. A gente precisa mudar esse cenário valorizando a luta 
contra o racismo, mas, também, a própria cultura e história negra, como a 
música, a poesia, etc. (Professor Mateus). 

 

Ao final das aulas de apresentação dos vídeos, foi distribuído para todos os 

alunos e para o professor Mateus, uma cópia da letra da música Lavagem Cerebral, 

composta pelo artista Gabriel “O Pensador”. Infelizmente, não houve tempo para se 

debater sobre a música, mas ela ficou como mensagem de reflexão sobre o tema do 

racismo em uma linguagem musical acessível aos jovens. 
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Quadro 3 – Música Lavagem Cerebral: Gabriel O Pensador. 

Racismo preconceito e discriminação em 
geral 

É uma burrice coletiva sem explicação 
Afinal que justificativa você me dá para 

um povo que precisa de união 
Mas demonstra claramente 

Infelizmente 
Preconceitos mil 

De naturezas diferentes 
Mostrando que essa gente 

Essa gente do Brasil é muito burra 
E não enxerga um palmo à sua frente 

Porque se fosse inteligente esse povo já 
teria agido de forma mais consciente 

Eliminando da mente todo o preconceito 
E não agindo com a burrice estampada 

no peito 
A "elite" que devia dar um bom exemplo 
É a primeira a demonstrar esse tipo de 

sentimento 
Num complexo de superioridade infantil 
Ou justificando um sistema de relação 

servil 
E o povão vai como um bundão na onda 

do racismo e da discriminação 
Não tem a união e não vê a solução da 

questão 
Que por incrível que pareça está em 

nossas mãos 
Só precisamos de uma reformulação 

geral 
Uma espécie de lavagem cerebral 

 
Não seja um imbecil 

Não seja um Paulo Francis 
Não se importe com a origem ou a cor do 

seu semelhante 
O quê que importa se ele é nordestino e 

você não? 
O quê que importa se ele é preto e você é 

branco? 
Aliás branco no Brasil é difícil porque no 

Brasil somos todos mestiços 
Se você discorda então olhe pra trás 

Olhe a nossa história 
Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 
A raiz do meu país era multirracial 
Tinha índio, branco, amarelo, preto 

Nascemos da mistura então porque o 
preconceito? 

Barrigas cresceram 
O tempo passou... 

Nasceram os brasileiros cada um com a 
sua cor 

Uns com a pele clara outros mais escura 
Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua 
babaquice 

É revistado e humilhado por um guarda 
nojento que ainda recebe o salário e o pão 
de cada dia graças ao negro ao nordestino 

e a todos nós 
Pagamos homens que pensam que ser 

humilhado não dói 
O preconceito é uma coisa sem sentido 
Tire a burrice do peito e me dê ouvidos 

Me responda se você discriminaria 
Um sujeito com a cara do PC Farias 

Não você não faria isso não... 
Você aprendeu que o preto é ladrão 

Muitos negros roubam mas muitos são 
roubados 

E cuidado com esse branco aí parado do 
seu lado 

Porque se ele passa fome 
Sabe como é: 

Ele rouba e mata um homem 
Seja você ou seja o Pelé 

Você e o Pelé morreriam igual 
Então que morra o preconceito e viva a 

união racial 
Quero ver essa música você aprender e 

fazer 
A lavagem cerebral 

 
O racismo é burrice mas o mais burro não 

é o racista 
É o que pensa que o racismo não existe 

O pior cego é o que não quer ver 
E o racismo está dentro de você 

Porque o racista na verdade é um 
tremendo babaca 

Que assimila os preconceitos porque tem 
cabeça fraca 

E desde sempre não para pra pensar 
Nos conceitos que a sociedade insiste em 

lhe ensinar 
E de pai pra filho o racismo passa 

Em forma de piadas que teriam bem mais 
graça 

Se não fossem o retrato da nossa 
ignorância 

Transmitindo a discriminação desde a 
infância 

E o que as crianças aprendem brincando 
É nada mais nada menos do que a 

estupidez se propagando 
Qualquer tipo de racismo não se justifica 

Ninguém explica 
Precisamos da lavagem cerebral pra 

acabar com esse lixo que é uma herança 
cultural 

Todo mundo é racista mas não sabe a 
razão 

Então eu digo meu irmão 
Seja do povão ou da "elite" 

Não participe 
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Pois como eu já disse racismo é burrice 
Dê a ignorância um ponto final: faça uma 

lavagem cerebral. 
Negro e nordestino constroem seu chão 

Trabalhador da construção civil conhecido 
como peão 

No Brasil o mesmo negro que constrói o 
seu apartamento ou que lava o chão de 

uma delegacia 

Pois como eu já disse racismo é burrice 
Como eu já disse racismo é burrice 
Como eu já disse racismo é burrice 
Como eu já disse racismo é burrice 
Como eu já disse racismo é burrice 

E se você é mais um burro 
Não me leve a mal 

É hora de fazer uma lavagem cerebral 
Mas isso é compromisso seu 

Eu nem vou me meter 
Quem vai lavar a sua mente não sou eu 

É você. 

Fonte: Gabriel O Pensador (1992/1993). 
 
 

E, para finalizar os relatos acerca das quatro aulas, registra-se o texto abaixo, 

que foi retirado de um dos vídeos produzidos pelos estudantes. Uma poesia, que foi 

criada por um/a dos/as discentes que participaram das atividades e que nos leva à 

intensas reflexões: 

 

“Infelizmente, ainda não evoluímos a ponto de aceitarmos nossas diferenças e de 

entendermos que não somos iguais. 

Nossa maldição em padronizar tudo o que vemos e tocamos acaba afetando 

aqueles que consideramos diferentes do normal. 

Mas qual a definição de diferente? 

Qual a definição de normal? 

O que te torna normal ou diferente? Nada. 

Talvez sejamos ignorantes demais para perceber, mas nunca é tarde para 

deixarmos essas tais diferenças e transformarmos o mundo num lugar mais 

includente e respeitoso. 

Mas isso, só depende de você” (Alunx). 
 

 

Esse breve texto tem como intuito encerrar este produto educacional, 

primeiramente, por ser fruto da produção de um/a alunx e, segundo por conter 

elementos importantes na discussão de uma formação humana integral: quem 

somos? De onde viemos? E o que podemos fazer para melhorar o mundo em que 

vivemos, superando preconceitos e quaisquer outras mazelas que irrompem em meio 

às desigualdades? 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS RELATIVAS À APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA: UMA FORMAÇÃO HISTÓRICA E INDISPENSÁVEL 

 

A sequência didática trabalhada no contexto das turmas de Química e de 

Informática, que estavam na quarta fase, no segundo semestre de 2018, demonstrou:  

1 – a importância do debate acerca do racismo e como os jovens possuem 

capacidade de percepção crítica dos fatos; 

2 - o ensino de História como fundamental para problematizar situações que 

perduram por anos – a exemplo da discussão a respeito do racismo - desde o 

processo escravista, passando pelas teorias racialistas e chegando ao tempo 

presente nos mais diversos âmbitos da vida e; 

3 - que há espaço para a ampliação da consciência histórica, a partir do 

momento em que é oferecido aos alunos o contato entre o conhecimento científico e 

as práticas cotidianas experimentadas por eles. 

Após se passarem as quatro aulas, temos, em resumo, algumas dimensões 

apreendidas pelos sujeitos envolvidos nesta sequência didática. No que concerne às 

variáveis adaptadas de Gasparin (2003), com suporte na pedagogia histórico-crítica, 

temos que: 

Conceitualmente: os alunos, com base nos diálogos das aulas e na 

elaboração de seus vídeos puderam perceber a importância do debate com base 

histórica para explicar fenômenos do tempo presente. A ação de serem levados a 

refletir as circunstâncias do racismo atual enquanto estrutura fundamentada em 

teorias que dividem os humanos em grupos hierarquizados e na escravidão como 

parte do processo de desvalorização de negros e negras, os encaminhou para uma 

compreensão mais aprofundada dessa mazela social. Dessa forma, puderam 

perceber que as notícias que lhes chegam trazendo casos de racismo ou as piadas 

corriqueiras contadas na família ou em um círculo de amigos, tem uma dimensão 

historicamente profunda e enraizada no fato de que uma pessoa ser negra a faz, na 

visão de muita gente, ser alguém que, por ter uma pigmentação de pele escura, deva 

ser menos valorizada. 

Sócio-historicamente: compreenderam que a abolição da escravidão não 

significou uma real melhoria nas condições de vida de negros e negras e, com as 

teorias racialistas contemporâneas à Lei Áurea, a situação dos afrodescendentes se 
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manteve difícil, pois a correlação entre ser um povo que permaneceu durante muito 

tempo escravizado e tratado como objeto e às teorias racialistas que, por mais obtuso 

que possa parecer, se revestiram de ciência, em fins do século XIX e início do século 

XX, subjugou os negros às escalas mais baixas da evolução humana. Por outro lado, 

se aperceberam que se deve valorizar a Cultura e a História Afro-brasileira, visto que 

ela está marcada pela luta pela dignidade e pelo tratamento igualitário entre brancos 

e negros, bem como, essa cultura de origem africana possui uma vasta riqueza, seja 

ela poética, musical, etc. 

Economicamente: conseguiram entender, por exemplo, o porquê da 

desigualdade que se espraia no mercado de trabalho entre brancos e negros, seja no 

nível salarial ou nas próprias oportunidades para estes e aqueles. Isto tem um papel 

importante na formação dos jovens participantes desta sequência didática, pois tais 

jovens poderão ser os dirigentes de amanhã e, de posse do conhecimento das 

mutilações sociais sofridas pelos negros ao longo de séculos, agirem de forma mais 

humana. 

Politicamente: puderam debater a necessidade de haver legislações que 

garantam a valorização da cultura negra tornando obrigatório o debate acerca da 

discriminação e do preconceito étnico-racial no âmbito escolar, e que políticas 

públicas que buscam reparar a desigualdade existente em nosso contexto social, 

como são as próprias legislações que estipulam a obrigatoriedade dessa problemática 

no contexto educacional não são ações políticas em vão, mas sim, fruto da 

indispensabilidade de se buscar equacionar injustiças seculares. 

Culturalmente: em síntese, com a produção dos vídeos, os alunos perceberam 

a riqueza da História e da Cultura Afro-brasileira ao pesquisarem poesias e canções 

que exaltam o povo negro, o seu histórico de lutas e sua contribuição para o 

desenvolvimento do país e da região onde vivem. 

Filosoficamente: puderam perceber que somente uma formação humana 

integral é capaz de permitir aos sujeitos pensarem e agirem de forma consciente e 

reflexiva para que o futuro seja trilhado com maior respeito entre as pessoas e maior 

dignidade e justiça social. 

Essas dimensões são passíveis de serem apreendidas quando embasadas em 

uma concepção de ensino integrado, na medida em que a formação dos sujeitos 

necessita de uma perspectiva totalizante. 
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Quanto aos debates ocorridos em sala, decorrentes dos materiais 

apresentados aos alunos e aqueles apresentados pelos alunos, ficou perceptível que 

o processo educacional pode e deve permear as diversas nuances da vida, a 

omnilateralidade contida naquilo que é a própria vida. Diante de perspectivas 

educacionais que se põem a serviço do capital, como é o caso da Lei 13.415/2017, 

existe o risco de se perder de vista a formação humana ampliada, dando lugar a uma 

espécie de cultura da empregabilidade, em que as disciplinas da educação básica 

subsistem em meio às profissionalizantes, e estas é que garantirão o futuro emprego 

dos alunos, numa ideia de que estar empregado seria o suficiente para se viver num 

mundo tão complexo. 

Nesse contexto, a História enquanto componente curricular se mostra 

imprescindível ao abrir espaços para discutir as realizações históricas que levam os 

seres humanos a terem determinados comportamentos - como é o caso do racismo - 

seja a nível local ou global. 

Arrolado na possibilidade de desvelar os comportamentos construídos 

historicamente e que ainda permanecem vivos na sociedade atual, vislumbrou-se a 

ampliação da consciência histórica, isto é, a interpretação do passado, para assim 

descobrir o que causa determinado fato no presente e como isso pode ser trabalhado 

para que seja modificado no futuro. 

Tais pressupostos encontram eco naquilo que Young (2007) chama de 

conhecimento poderoso, ou seja, quando a escola fornece o conhecimento 

cientificamente elaborado e o faz correlacionar ao conhecimento prático cotidiano que 

as pessoas carregam consigo, no intuito de interpretarem o passado a fim de 

planejarem o futuro (RÜSEN, 2001), por meio de um ensino de História comprometido 

com a formação humana e ampla dos sujeitos, uma formação política (PLÁ, 2012), os 

colocando enquanto sujeitos-históricos que podem e devem depreender da realidade 

suas nuances mais profundas a fim de entendê-las e modificá-las em benefício 

coletivo. 

Acepções como essas prosperam quando imersas em uma conjuntura de 

educação que valorize a integralidade do sujeito enquanto ser humano que observa, 

mas também age no contexto social em que se insere. Essa presunção se apoia na 

integração entre trabalho, ciência e cultura, como fontes de formação de indivíduos 

capazes de se constituírem integralmente em direção à novas práticas sociais, assim 
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como nos preconiza Ramos (2010), num contexto escolar em que as facetas 

entremeadas pelo currículo permitam a inclusão de debates a respeito de pessoas e 

culturas marginalizadas (ARROYO, 2013), como é o caso da História e da Cultura 

Afro-brasileira. 

A reflexão feita acerca do racismo, pelos alunos e alunas e pelos demais 

envolvidos, faz pensar a respeito da educação como ponte para transformações 

necessárias no mundo atual e no mundo vindouro, em que toda prática seja teorizada 

e toda teorização seja aprofundada e praticada. A práxis social necessária a fim de 

não cometermos os mesmos erros do passado, no intuito de emoldurar um novo futuro 

sem preconceitos de qualquer espécie, por meio de uma valorização humana 

irrestrita.  
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3 A PRÁXIS HISTÓRICA NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO:  

REALIZAÇÕES E DESAFIOS DE UMA PROPOSTA INTEGRADORA 

 

O presente capítulo analisa as respostas dadas às perguntas expressas no 

“Questionário – 2ª parte15” (Apêndice E). Esse questionário possui cinco questões que 

foram pensadas na perspectiva de se levantar a opinião dos estudantes acerca de 

pontos chaves conectados ao objetivo geral e aos objetivos específicos da pesquisa. 

Tal análise deu-se na correlação entre as respostas dadas às perguntas e a 

fundamentação teórica deste trabalho: tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2, além 

disso, levou em consideração o trabalho de campo executado nas turmas de 04ª fase 

dos cursos que colaboraram para a pesquisa.  

Nesse sentido, as perguntas do Questionário – 2ª parte exploram os elementos 

que buscam: a) pensar o Ensino Médio Integrado enquanto proposição educacional 

capaz de se fundamentar na formação de cidadãos capazes de observar, interpretar 

e reorientar a realidade na qual vivem e se inter-relacionam para além da prerrogativa 

mercadológica técnica e profissional vinculada ao capitalismo; b) dar consistência ao 

debate que envolve o ensino de História enquanto conhecimento essencial para a 

formação humana dos sujeitos e lhes propiciar a ampliação de sua consciência 

histórica, no intuito de agirem na melhoria das relações humanas; c) refletir sobre 

como a temática do racismo pode auxiliar a formar estudantes comprometidos com as 

transformações sociais necessárias para a estruturação de uma sociedade mais justa 

e digna e; d) tecer ponderações acerca dos desafios do ensino de História no âmbito 

do Ensino Médio Integrado. 

Como proposta de análise qualitativa das exposições trazidas pelos estudantes 

no Questionário – 2ª parte, optamos por fazê-la com base na análise de conteúdo que, 

segundo nos aponta Bardin (2011, p. 44, destaque da autora), se estabelece enquanto 

“[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Essa proposição 

busca dar consistência à análise dos dados coletados na pesquisa e se caracteriza 

por procedimentos que visam a guiar o pesquisador na perspectiva de fornecer-lhe 

                                                 
15 O Questionário – 2ª parte foi aplicado após terem sido encerradas as atividades do produto 
educacional. 
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um olhar para além da mensagem explícita, isto é, que o pesquisador possa examinar 

as colocações implícitas apontadas no material que lhe serve de base para a análise. 

Dentre as técnicas de análise das comunicações, encontra-se a categorização. 

A respeito das categorias, temos que elas se constituem enquanto: 

[...] rúbricas ou classes, as quais se reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo), sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns 
desses elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 
 

Entretanto, para se chegar às categorias centrais que procuram discutir as 

temáticas subjacentes à pesquisa efetuada, há a necessidade de se seguir alguns 

passos que subsidiam a prospecção de elementos extraídos a partir da análise do 

Questionário – 2ª parte, que possuem características comuns, tornando possível a 

categorização de tais elementos.  

Para se chegar às categorias que dão suporte à análise das colocações 

trazidas pelos discentes, buscamos em Gomes (2016) a orientação para a formação 

dessas categorias. Com base no autor, estipulamos os seguintes passos: a) leitura 

flutuante – uma pré-análise – do material, a fim de nos impregnarmos daquilo que o 

material tem a nos “falar” acerca do que foi perguntado por intermédio do Questionário 

– 2ª parte; b) concomitantemente, procuramos estabelecer nexos com os 

pressupostos teóricos que serviram de baliza para a interpretação do material 

concomitantemente à necessidade de uma exploração mais intensa do material, 

procurando captar os sentidos das colocações expostas no Questionário – 2ª parte, 

na intenção de organizar as respostas em categorias e; d) por fim, a realização das 

inferências e interpretações com base na correlação entre as exposições dos 

estudantes nas respostas das perguntas, a fundamentação teórica, a aplicação da 

sequência didática e os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

Esses momentos devem produzir uma sequência de informações necessárias 

à captação mais próxima possível da real intencionalidade que emerge a partir dos 

discursos dos discentes. Assim, pode-se elaborar uma análise mais acurada que se 

produz nas mediações entre aquilo que está nas palavras ali estanques e o que se 

depreende daquilo que se encontra para além da leitura literal. Favorecendo, assim, 

a possibilidade de revelar importantes detalhes das exposições dos estudantes.  
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Posto isso, da análise dos 40 questionários respondidos16,17 emergiram as 

seguintes categorias: a) Ensino Médio Integrado: a formação ampliada é necessária 

para a compreensão da realidade e atuação em um mundo complexo; b) História no 

Ensino Médio Integrado: compreensão histórica das relações humanas; c) 

Preconceito étnico-racial: a relevância deste debate para a formação profissional e 

totalizante dos educandos e; d) Desafios da práxis: ensino de História no Ensino Médio 

Integrado.  

A partir delas, procuramos colocar em evidência os resultados que nos 

permitem debater as dimensões encontradas nas respostas dadas ao Questionário – 

2ª parte, a fim de aprofundarmos os conhecimentos que envolvem a trama de 

efetivação de uma concepção educacional que se valha da articulação entre educação 

profissional e educação propedêutica, para propiciar uma formação integral dos 

sujeitos. Diante disso, nos utilizamos de algumas passagens que se destacaram pela 

relevância das informações contidas nas respostas elaboradas pelos discentes a partir 

das perguntas do Questionário – 2ª parte, para representar os resultados da pesquisa.  

Embora não se possa perder de vista que elementos constituintes da 

integração curricular e de sua efetivação no dia a dia do âmbito escolar devem, 

também, ser extraídos das opiniões expostas pelos alunos, não podemos esquecer 

que estes ainda são jovens em formação, tanto pessoal quanto acadêmica-

profissionalmente, e que o nível de elaboração de seus pontos de vista acerca da 

problemática do Ensino Médio Integrado, do ensino de História e do debate a respeito 

do racismo, não pode sofrer as exigências que assim se esperaria das colocações de 

pessoas que possuem vasto estudo no campo do ensino integrado, da História ou do 

tema do preconceito étnico-racial. Isso deve ser considerado, com o intuito de não 

interpretarmos equivocadamente os enunciados expostos nas colocações 

provenientes pelos estudantes, mas, também, não podemos nos esquecer que estes 

                                                 
16 O número de respondentes do Questionário – 2ª parte, foi de 40 alunos, dentre os 63 matriculados 
nas turmas que contribuíram para essa pesquisa, tendo em vista que foram respeitados os Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido e os Termos de Assentimento Livre e Esclarecido. Desta forma 
estabeleceu-se a não obrigação de os alunos responderem às perguntas. Tal situação já havia ocorrido 
também com o Questionário – 1ª parte, visto que a decisão pela participação de todos os alunos nas 
atividades da sequência didática foi estipulada posteriormente à entrega dos referidos termos. 
17 A fim de assegurar o sigilo dos respondentes da pesquisa, nomeou-se os estudantes com um termo 
genérico – Alunx de 1 a 40 e P de 1 a 5, (exemplo: Alunx 5/P2), em cada uma das questões respondidas 
onde Alunx = estudante (sem se definir o sexo); 1 a 40 = enumeração para diferenciar os respondentes 
e; P 1 a 5 = informa qual a pergunta do Questionário – 2ª parte foi respondida. Explica-se ainda, que o 
Alunx 1/P1, não necessariamente é o mesmo Alunx 1/P2 e assim por diante. Isto tem a função de 
manter a confidencialidade dos participantes. 
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são dotados de inteligência e capacidade para se manifestarem em relação às 

infindáveis temáticas educacionais. 

 

 

3.1 ENSINO MÉDIO INTEGRADO: A FORMAÇÃO AMPLIADA É NECESSÁRIA 

PARA A COMPREENSÃO DA REALIDADE E ATUAÇÃO EM UM MUNDO 

COMPLEXO 

 

Esta categoria está embasada nas respostas obtidas por intermédio da primeira 

pergunta do Questionário – 2ª parte, visto que tal questão procura examinar, por meio 

das opiniões dos discentes, se um Ensino Médio que englobe formação profissional e 

formação propedêutica tende a garantir uma formação mais ampliada - e, à vista disso, 

que consiga atingir uma perspectiva de omnilateralidade, de totalidade e 

interdisciplinaridade, do ponto de vista crítico, histórico, material e dialético em relação 

à realidade na qual os sujeitos vivem - do que se fosse um Ensino Médio dotado de 

uma proposta exclusivamente voltada ao preparo técnico de profissões a fim de 

atender às demandas restritas do mercado de trabalho. 

Dessa forma, temos a percepção da compreensão dos estudantes quanto à 

possibilidade de terem uma formação totalizante que evidencia a necessária 

articulação entre a formação básica e a formação profissionalizante, pois emerge de 

dentro do contexto real da aplicação de um currículo que se pretende integrado. 

É preciso entender a forma como os próprios alunos pensam acerca dessa 

possibilidade, pois é a partir dos pareceres que eles nos proporcionam, por meio de 

suas colocações a respeito do entendimento daquilo que lhes são pontos visíveis e 

importantes da perspectiva de uma formação escolar que integre a formação 

profissional e a formação propedêutica, que podemos captar as dimensões daqueles 

que são o principal expoente na perspectiva de utilização de uma formação totalizante: 

os alunos, que usufruem da oferta de diferentes conteúdos e debates, a fim de garantir 

a formação ampla imbricada no contexto de cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio. 

Feitas tais ponderações, temos que o Ensino Médio Integrado que, inserido no 

contexto dos Institutos Federais e, neste caso, o IFSC – Câmpus Gaspar, se 

implementa por meio da proposta de se ofertar aos estudantes cursos que não lhes 
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proporcionem apenas encaminhamento profissional mas, também, sob um mesmo 

currículo, que se propõem a disponibilizar componentes curriculares do ensino 

propedêutico, com o fito de se elevar a expectativa de uma formação que não se 

restrinja às demandas do mercado de trabalho do sistema capitalista ora vigente, mas 

sim, que também oportunize o alcance à uma formação passível de alavancar o 

entendimento dos fenômenos sociais que uma formação estritamente técnica e 

profissional não seria capaz. Isso resulta em uma ampliação de conhecimento: 

[...] Pois nos possibilita um conhecimento mais amplo sobre a sociedade, só 
acrescentando em nosso currículo e também como pessoa (ALUNX 17/P1). 

 

Isso se deve ao fato de que: 

[...] a visão tecnicista não é aplicável em todos os momentos do nosso dia a 
dia, bem como não garante-nos um entendimento do que é o “outro” para 
viver em sociedade. Acredito que as disciplinas de formação geral 
possibilitam o desenvolvimento de cidadãos para além de “máquinas” 
produtivas (ALUNX 16/P1). 

 

Os excertos acima nos trazem elementos que constituem uma perspectiva 

imperiosa no que concerne ao debate do ensino integrado: a característica de se olhar 

para essa concepção educacional como algo que extrapole a dimensão tecnicista 

vinculada à noção fragmentária imposta pela dualidade educacional atrelada ao 

sistema social e econômico vigente. 

O/A Alunx 17/P1 e o/a Alunx 16/P1 nos expressam, de forma clara e objetiva, 

o fato de que um curso de Ensino Médio Integrado deve ter como função basilar 

superar a visão encurtada imposta pelo ensino tecnicista, que é voltado aos 

mecanismos produtivistas vinculados ao mercado de trabalho (RAMOS, 2017). Essa 

visão se atrela à uma concepção pragmática que ignora ou, no mínimo, não se 

interessa pela formação crítica dos sujeitos, uma vez que busca reduzir o processo 

de ensino-aprendizagem à mera capacitação mecânica dos indivíduos, sem lhes dar 

a oportunidade de tecer compreensões acerca das relações sociais que lhes são 

inerentes à sua realidade cotidiana. 

As colocações do/a Alunx 17/P1 e do/a Alunx 16/P1 vêm justamente ao 

encontro da necessidade de se aperceber as relações sociais e humanas mediante a 

superação do modelo dualista educacional, a fim de nos permitir estabelecer 

conexões entre os seres humanos, na perspectiva de ser possível entender que não 

podemos nos constituir como pessoas conscientes sem entender o “outro”. Dessa 
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maneira, as contradições entre o “eu” – o indivíduo em si – e o “nós” – a sociedade 

coletiva – serve para que se possa melhorar a convivência em sociedade de forma 

crítica e consciente, tendo em mente um olhar inteiro acerca da existência que nos 

impinge com suas variadas manifestações. 

Assim sendo, Frigotto (TV PAULO FREIRE, 2014) nos informa acerca do 

horizonte da formação integral que é pautada na necessidade de se prospectar uma 

concepção educacional fundamentada em elementos que vislumbram a formação dos 

sujeitos capazes de entenderem o mundo ao redor, absorverem as informações 

entremeadas nesse mundo, pensá-las de forma crítica, reorganizá-las de modo a 

abstrair suas mediações, a fim de gerar novas formas de pensamentos e ações na 

vida prática. 

Ao se permitir sobrepujar a visão técnico-profissional estrita, permite-se aos 

sujeitos um conhecimento ampliado da realidade, que não é possível simples e 

unicamente mediante o preparo técnico para o exercício de determinada profissão. 

A formação ampliada perpassa pelo contexto de se pensar o Ensino Médio 

Integrado enquanto espaço-tempo propício à compreensão mais expandida sobre o 

mundo em que os sujeitos se inserem, para nele poderem atuar criticamente. Sem o 

acesso às disciplinas ditas propedêuticas, esse pensar-agir frente à realidade se torna 

encurtado, pois componentes curriculares de formação humana, tais como História, 

dentre outras: 

[...] é de extrema importância. Matérias do ensino técnico são necessárias, 
porém, não permite ao indivíduo a oportunidade de pensarem [sic] como 
seres que vivem em grupo e com suas diferenças e particularidades (ALUNX 
15/P1). 

 

Devido ao fato de que: 

[...] Apesar de ser importante possuir uma formação técnica, necessitamos 
de uma visão crítica e conhecimento de mundo para não cometermos os 
mesmos erros e cada vez melhorar o convívio em sociedade (ALUNX 21/P1). 

 

Refletir e pensar acerca da vida em sociedade é fundamental para se poder 

depreender, das relações humanas, as diferenças e particularidades que inscrevem 

os seres humanos em um contexto totalizante, no qual se encontram as perspectivas 

individuais e coletivas que interagem de forma dialética para se poder entender os 

aspectos que tornam os seres humanos diferentes entre si mas, ao mesmo tempo, 
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iguais no sentido de serem percebidos enquanto criaturas determinadas por e 

determinantes para todo e qualquer construto social. 

Os/As Alunxs 15/P1 e 21/P1 apresentam uma compreensão semelhante acerca 

da relação entre o ensino profissionalizante e o ensino propedêutico àquela 

apresentada pelos/as Alunxs 17/P1 e 16/P1, quando tais estudantes demonstram  que 

o campo do ensino técnico e profissionalizante não pode dar conta, por si só, de todas 

as dimensões da vida, tendo em vista que carece de elementos que propiciam a 

compreensão ampla e irrestrita das relações humanas que não são abarcadas pelo 

conhecimento técnico voltado à preparação profissional para atuação no mercado de 

trabalho. Tal desprendimento se coaduna com as seguintes sentenças: 

[...] As matérias técnicas são voltadas apenas a uma área, 
consequentemente diminuindo o conhecimento geral do aluno, que envolve 
todas as matérias consideradas básicas, fundamentais. Perpassando por 
entre as unidades curriculares, o conhecimento sim, se torna mais amplo 
(ALUNX 30/P1). 

 

Tendo em vista o fato de que: 

[...] a formação geral contempla assuntos sociais que o técnico 
profissionalizante não contempla. As questões sociais fazem os alunos 
refletirem acerca da sociedade e, ser ou não ser assim, agir ou não agir deste 
modo, buscando analisar o ambiente ao seu redor para o bem comum 
(ALUNX 23/P1). 

 

Por conseguinte: 

[...] com disciplinas voltadas não só para o conteúdo técnico, mas também 
para relações humanas, possibilitam reflexões acerca de temas importantes 
e atuais como o racismo e a intolerância em geral (ALUNX 18/P1). 

 

Reafirma-se, dessa maneira, a partir das palavras dos/das Alunxs 30/P1, 23/P1 

e 18/P1, a questão de que ao ensino profissionalizante estritamente técnico falta o 

aspecto humano imprescindível para que os indivíduos possam se posicionar diante 

das inúmeras nuances que permeiam a vida. E, ao se ignorar a importância de 

componentes curriculares que dão sustentação aos estudos que envergam o ser 

humano como ponto central da arquitetação dos fenômenos sociais: econômicos; 

políticos; culturais, etc., está-se a reforçar a fragmentação entre o conhecimento e a 

realidade na qual se encontram os seres humanos. O/A Alunx 18/P1 ainda conclui sua 

colocação expondo a questão do racismo, debatida em sala de aula, dando ainda mais 

profusão à importância de debates relacionados às temáticas eminentemente 

humanas no âmbito do Ensino Médio Integrado. 
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Propiciar uma concepção educacional voltada ao aprofundamento das 

observações do mundo real, no intuito de (re) interpretá-las e (re)significá-las em uma 

via de mão dupla, que enseje essa busca pelas articulações entre o individual e o 

coletivo, o científico e o cotidiano, viabiliza fortalecer a ideia da transformação social 

requerida em tempos nos quais as desigualdades socais se agravam e, com isso, 

requerem um olhar atento e contextualizado do que acontece no mundo (MOURA, 

2007). 

Sem se disponibilizar os conteúdos ditos de conhecimentos gerais, ocorre um 

cerceamento à formação crítica e política no âmbito das instituições educacionais, 

pois não se pode requerer que uma pessoa venha a exercer plenamente sua condição 

de cidadã e de um ser que vive a relação contraditória das relações humanas no 

espectro da conjuntura social ampla, sem que tenha acesso aos conteúdos mínimos 

que discutem o pensar e agir humanos na composição das estruturas sociais e 

historicamente constituídas. 

As delimitações da compreensão dos fenômenos sociais são a tônica dos 

relatos dos estudantes ao se referirem ao ensino profissionalizante como algo que não 

dá conta da demanda por uma formação que integre por si só os conhecimentos 

técnicos ligados à uma estipulada profissão e conhecimentos de cunho geral, estes 

que estão além das habilidades pontuais para o exercício de determinada atividade 

laboral. 

Não há como formar um estudante capaz de observar e interpretar a realidade 

complexa na qual vivemos sem se ter acesso aos fundamentos científicos abarcados 

pelo que se trata como ensino propedêutico. Tendo em vista que estes fundamentos 

são relevantes na medida em que o estudante: 

[...] assim amplia o conhecimento saindo da caixinha da profissão e abrindo 
o saber para o mundo (ALUNX 25/P1). 

 

Dessa maneira, falar de Ensino Médio Integrado é tirar a exclusividade da 

formação técnico-profissional, posto que, para que se possa fomentar uma formação 

ampla, os componentes curriculares tidos como propedêuticos têm função essencial 

na formação dos estudantes, uma vez que: 

[...] Essas matérias são fundamentais para desenvolvermos nossa mente de 
forma racional e opinativa sobre o mundo em que vivemos (ALUNX 26/P1). 

 

E, além do mais: 
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[...] as disciplinas de formação geral, não só ensinam a lidar com a vida 
profissional [...] mas também, abrem discussões para problemáticas 
envolvendo a vida social! Abrindo a mente (ALUNX 19/P1). 

 

Extraímos dos posicionamentos feitos pelos/as discentes: Alunx 25/P1, 26/P1 

e 19/P1, a corroboração com as exposições até aqui elencadas pelos demais 

estudantes, reforçando a percepção de que uma educação compulsoriamente 

profissionalizante não é capaz de, em caráter exclusivo, dar conta da diversidade de 

elementos que caracterizam a concepção crítica e política que emerge no mundo 

como um todo. Dessa forma temos que se a dimensão da profissionalização se pautar 

apenas pela perspectiva unidimensional da técnica produtivista, os sujeitos não teriam 

a possibilidade de entender porque a sociedade se comporta desta ou daquela 

maneira, e nem poderiam, ou exerceriam de forma precária um atributo elementar 

vinculado ao ser humano: sua capacidade de opinar e intervir naquilo que está diante 

de seus olhos. 

A noção primordial demonstrada pelos estudantes quanto à importância de ter, 

ante um mesmo currículo, disciplinas de formação técnica e profissional e disciplinas 

de conhecimentos gerais, demonstra-se como parte indispensável da amplitude 

necessária ao desenvolvimento de cidadãos possuidores de uma consciência crítica 

capaz de inserirem-se nos variados debates que emergem nos inúmeros contextos 

sócio-históricos em que estão envolvidos.  

Acrescenta-se a dimensão histórica a essa interligação material e dialética que 

perscruta a concreticidade dos seres humanos tanto da compreensão de si mesmos 

como de sua própria evolução – no sentido de passagem do tempo e não de progresso 

retilíneo – a fim de que, em sua completude, se depreendam as partes que integram 

a totalidade num movimento que requer o entendimento integral dos mecanismos 

presentes nas relações humanas. 

Nesse sentido, reproduzimos adiante as asserções do/a Alunx 20/P1 que, com 

suas palavras, nos acerca de princípios que encontram eco sob a ótica de um Ensino 

Médio que supere a dicotomia entre a formação técnica e a formação geral, tendo em 

vista que, em consequência da oportunidade da articulação entre os diversos campos 

do saber, torna-se possível a formação de um indivíduo ciente das demandas 

imbricadas numa sociedade que carrega consigo as desventuras das contradições 

históricas que lhes são inerentes. Eis que: 
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[...] uma vez que compreendo a formação geral concomitante à formação 
técnica e profissional enquanto uma oportunidade de se fazer inserido na 
sociedade civil como sujeito histórico que entende a estrutura social da qual 
é integrante e tem potencial de identificar os problemas das mesmas. (ALUNX 
20/P1). 

 

Isso se deve ao fato de que as pessoas são produtos e produtores de sua 

história e da história social, pois não somos “soltos” no tempo, mas fazemos parte de 

algo maior, de um movimento pelo qual passamos e pelo qual se passa em uma 

relação dialética e material com o tempo, na intrincada concepção do “eu” e do “nós” 

e das contradições que se realizam nessa correlação. 

Conceber a materialidade da formação integral perpassa, também, a 

perspectiva de se gerar conhecimento interdisciplinar, visto que não basta ter 

inúmeras disciplinas de várias áreas dispostas em um mesmo currículo sem que o 

conhecimento possa transitar entre as diversas abordagens disciplinares. 

Entretanto, sublinha-se aqui o prisma interdisciplinar de acordo com que nos 

aponta Frigotto (2008), quando nos ressalta a interdisciplinaridade enquanto 

pressuposto filosófico que perpassa o próprio ser do homem e sua inter-relação com 

as múltiplas determinações que se encontram nas relações sociais. 

Explicitamente, temos a representação do Ensino Médio Integrado como 

horizonte interdisciplinar visto que: 

[...] é possível trabalhar com recursos de ambos os cursos, facilitando o 
aprendizado (ALUNX 8/P1). 
 
[...] pois pode-se estudar o técnico e o geral, ter uma interdisciplinaridade e 
com isso o aprendizado em cada será muito maior (ALUNX 13/P1). 

 

Sendo que: 

[...] é a proposta do curso integrado integrar conhecimentos e gerar educação 
interdisciplinar (ALUNX 10/P1). 

 

Infere-se, a partir das palavras ditas pelos/as estudantes, que não basta dado 

curso possuir disciplinas técnicas e disciplinas propedêuticas se não houver a 

interconexão entre elas. Neste sentido, a fim de que se possa realizar as correlações 

que se encontram nas distintas áreas do conhecimento, no intuito de se conhecer e 

se constituir a totalidade do conhecimento social (FRIGOTTO, 2008). 

O pressuposto que emerge dessas exposições eleva o entendimento de que a 

integralidade se amplia, no âmbito educacional, quando há interdisciplinaridade entre 

o “mundo profissional” e o “mundo geral”. Tal situação oportuniza aos estudantes por 
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meio das elaborações a partir dos estudos efetivados no ambiente escolar, a 

percepção de que a vida social como um todo não está desapegada do âmbito 

profissional, e este é apenas um elemento que constitui a totalidade social em que 

estão imersos. 

Não obstante, é no cerne dessa interdisciplinaridade na qualidade de práxis 

teórico-prática/profissionalizante-propedêutica que reside o cenário de ampliação do 

conhecimento. Pois:  

[...] ao mesmo tempo que você aprende as matérias obrigatórias para o 
ensino médio, junto das matérias técnicas, ocorre a ampliação da visão de 
mundo, além de trazer muitos conhecimentos diversos, que possibilita o 
aumento da sua sabedoria, junto de uma preparação para a carreira 
profissional (ALUNX 29/P1). 

 

Essa ampliação de mundo enunciada pelo/a Alunx 29/P1 não é possível sem 

uma interdisciplinaridade que supere a disciplinarização imposta pelas visões 

pragmáticas de educação, que procuram fragmentar o conhecimento, sem que se 

possa fazer-se transitar o conhecimento – os debates e diálogos – no sentido de 

avançar para uma integração, na qual não se suplante os conhecimentos 

especializados, mas que se permita ao estudante estabelecer conexões entre distintos 

campos do conhecimento. Como o/a próprio/a Alunx 29/P1 nos narra, é por intermédio 

de uma educação que integre as partes das totalidades sociais que se fundamenta a 

ampliação do conhecimento.  

O Ensino Médio Integrado ainda que seja, conforme nos aponta Ramos (2010, 

p. 43), uma perspectiva educacional em que “a possibilidade de o ensino médio 

preparar os estudantes para o exercício de profissões técnicas [...] corresponde ao 

reconhecimento de necessidades concretas dos jovens brasileiros, de se inserirem no 

mundo do trabalho”, este não pode ser o foco central da educação básica, mas sim, o 

de garantir a formação humana ampliada, totalizante e omnilateral. 

Por fim, podemos deduzir que é na visão integral da educação que, de acordo 

com Frigotto, a educação omnilateral: 

[...] significa, assim, a concepção de educação ou de formação humana que 
busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade 
do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno 
desenvolvimento histórico. [...] São os seres humanos em sociedade que 
produzem as condições que se expressam no seu modo de pensar, sentir e 
de ser (FRIGOTTO, 2012, p. 267-268). 
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Reside na compreensão da totalidade das relações humanas o entendimento 

de que somos construídos por intermédio de contradições próprias de nossas relações 

materiais e históricas e que é permitido aos indivíduos interpretá-las, no intuito de 

descortinar as aparências fenomênicas com a finalidade de se posicionarem 

criticamente diante de um mundo que nos constrói e que por nós é construído. 

A visão omnilateral da educação manifesta-se exatamente na noção de visão 

de completude, de integralidade, em especial, da correlação elementar entre as partes 

que constituem o ser individual e o corpo social com o qual há que se lidar numa 

relação dialética complexa que não pode ser dividida pela pretensa fragmentação 

entre os saberes técnicos-profissionalizantes e os saberes propedêuticos, uma vez 

que a totalidade real dos fatos sociais só pode ser acionada e interpretada de forma 

consciente pelos homens quando estes são levados a conhecer essa totalidade. 

E, como não pode ser diferente, as transformações sociais prementes na 

direção de uma sociedade mais digna e justa só podem encontrar espaço reflexivo 

mediadas pela perspectiva educacional omnilateral. 

A vida em sociedade, a compreensão do “outro” e as melhorias na convivência 

estão presentes nas palavras dos estudantes, assim como só se é possível pensar e 

agir na direção de se modificar a realidade a partir da oportunidade de poder ser 

levado a observá-la, analisá-la e reconstituí-la por intermédio de novas abstrações e 

práticas. Isso se traduz na práxis que assegura a fusão entre teoria e prática ou prática 

e teoria e que é capaz de levar os sujeitos a desempenharem as mudanças pelas 

quais precisa passar este mundo imerso na desigualdade abissal. 

Dessa forma, destacam-se algumas categorias centrais que se conectam com 

os depoimentos trazidos pelos alunos e que destacam o Ensino Médio Integrado como 

proposta que estimula, nos sujeitos, características de uma formação ampliada, tais 

como: 1) a omnilateralidade, isto é, a perspectiva de ampliação da visão do mundo a 

partir da vida cotidiana em articulação com a educação escolar; 2) a totalidade 

enquanto entendimento, de um lado, de que somos seres humanos integrantes de 

uma sociedade ampla e complexa pela qual somos influenciados e na qual 

influenciamos e, de outro, de que os conhecimentos tanto técnicos quanto 

propedêuticos devem possibilitar a apreensão da realidade de forma mais 

aprofundada; 3) a práxis: que se dá na integração necessária entre a prática cotidiana 

e a teoria científica proporcionada no ambiente escolar; e 4) a interdisciplinaridade 
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como proposta de integrar conhecimentos de distintas áreas mas, além disso, como 

concepção de que as partes não podem ser totalmente isoladas no âmbito da vida em 

sua totalidade. Essas dimensões se complementam na perspectiva de uma educação 

ampliada, uma educação integradora que permita aos estudantes terem uma visão 

integral de mundo, conectando os diversos fatores – partes – que se integram no 

tecido social e formam a complexidade social na qual estamos imersos. 

  

 

3.2 HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: COMPREENSÃO HISTÓRICA 

DAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Com base na segunda e terceira perguntas do Questionário – 2ª parte, que 

tinham por intenção extrair dos alunos suas posições a respeito do ensino de História 

e sua relação com o seu cotidiano e, consequentemente, com a vida profissional em 

que atuam ou virão a atuar, bem como procurar saber de que maneira os alunos 

concebem suas ideias na relação passado, presente e futuro, se deu a elaboração 

desta categoria. 

Ambas as questões, em virtude de sua análise, fazem aflorar a abordagem 

essencial deste item que se designa enquanto reconhecimento da História como 

primordial para a compreensão da historicidade das relações humanas e seus reflexos 

na vida individual e em sociedade na atualidade, bem como prospectar caminhos para 

que se possa avançar no horizonte de maior justiça e dignidade para todas e todos 

seres humanos. 

O entendimento dos processos históricos se faz premente na medida em que 

busca disponibilizar aos indivíduos as conexões que medeiam as relações humanas 

passíveis de serem observadas ante o aporte histórico possibilitado por diálogos e 

atividades que visam, no interior de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, dar 

um significado mais abrangente às situações da vida prática e, por intermédio das 

correlações interpretativas entre passado e presente, possibilitem auxiliar o ser 

humano a planejar o futuro. 

Pensar a História como conhecimento científico e como espaço-tempo no 

contexto escolar requer que saibamos acerca de sua relevância para os estudantes 

e, além disso, de que forma essa relevância se revela nas palavras e pontos de vista 
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daqueles que possuem a oportunidade de serem levados, por meio do ensino de 

História, a relacionar suas vidas cotidianas com o conhecimento poderoso de que fala 

Young (2007). O conhecimento que, conforme nos relata este autor, é assegurado 

pelas contribuições científicas e que não pode ser alcançado na vida prática – em 

casa, no trabalho, etc. – e que deve ser uma das prioridades das instituições 

escolares, a fim de auxiliar no desenvolvimento intelectual a respeito realidade atual 

e histórica em que vivemos. 

Na esteira do conhecimento poderoso, tende a manifestar-se a ampliação da 

consciência histórica dos alunos, visto que, em última instância, tal aspecto é parte 

indissociável da vida cotidiana de qualquer pessoa (RÜSEN, 2001), mas que concebe 

profundidade na medida em que, entremeada pela correlação entre vida prática e 

conhecimento elaborado, proporciona dimensões alargadas de interpretação do 

passado. 

Em meio ao conhecimento poderoso e à consciência histórica, é fundamental 

depreender, também, das colocações dos sujeitos – estudantes - as impressões que 

eles possuem do ensino de História e como esta mediação entre vida prática e ciência 

desenvolve a apreensão que permite a eles/elas observar e conectar os fenômenos 

locais e de curto período histórico aos de espaço mais abrangente e de períodos 

longos da história; o que, por consequência, desemboca em preceitos de cidadania a 

serem trabalhados por cada indivíduo em conjunto com a sociedade em geral. 

Toda essa perspectiva entrelaçada no ensino de História tem vida e “voz” 

quando analisada alicerçando-se nas exposições de quem, precipuamente, usufrui do 

conhecimento histórico no ambiente escolar para a construção das suas próprias 

vidas, a partir de se reconhecerem como sujeitos históricos, enquanto seres sociais 

frutos das diversas dimensões que compõem a vida em sociedade, e que se 

desenvolveram ao longo do tempo. Na perspectiva de tais dimensões poderem passar 

por reflexões, interpretações e reinterpretações, a fim de que se possa manter, ou 

romper, ou reorganizar ideias e ações que envolvam toda a existência humana. 

Nesse sentido, temos as seguintes passagens acerca da História e seu 

significado primordial para se poder compreender a presença humana neste mundo: 

[...] Pois tudo ao nosso redor tem uma história e quanto melhor nós a 
conhecermos nosso conhecimento será ampliado (ALUNX 5/P2). 
 

Assim: 
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[...] Ela explica várias questões que ocorrem no presente que tem ligação 
direta ou indireta com o passado, e que devem ser estudadas para uma 
melhor compreensão (ALUNX 23/P2). 

 

Dessa forma, as palavras dos/as Alunxs 05/P2 23/P2 resumem de maneira 

concisa, todavia com grande profundidade, o caráter eminente da História: sua 

amplitude dimensional quando se trata de falar sobre a existência dos seres humanos.  

A História, conforme nos é permitido observar na reflexão desses/as 

estudantes, nos possibilita refletir o quão é valoroso para a formação de qualquer 

indivíduo o conhecimento histórico, já que ele envolve estudar uma diversidade 

infindável de temas que se entrelaçam na constituição dos próprios homens enquanto 

personagens reais individuais e sociais, criadores de sua própria e da existência 

coletiva em uma relação que não pertence somente ao tempo presente, mas que se 

estende por todo um passado e  que simboliza os caminhos trilhados por indivíduos e 

coletividades na construção do mundo em que vivemos. 

Seguindo a linha de imprescindibilidade da História para o entendimento do 

homem e de seu elo consigo mesmo e com os demais humanos enquanto parte de 

uma totalidade histórica que se reflete nos construtos sociais, as sentenças que nos 

fornecem o/a Alunx 27/P2 e o/a Alunx 30/P2 são elucidativas ao passo que 

demonstram de forma pertinente que, ao viver em sociedade, o indivíduo se torna 

parte de algo maior, que acaba por fazê-lo ter de lidar ao mesmo tempo com suas 

idiossincrasias e com as universalidades existentes na coletividade como um todo. 

Além disso, provoca, nos indivíduos, de forma pertinente, a necessidade de análises 

acerca daquilo que os caracteriza enquanto pessoas que participam do 

desenvolvimento histórico e social humanos:   

[...] A história é necessária para a construção social do ser humano, dado que 
esta mostra toda a trajetória da humanidade e levanta questões primordiais 
[...] (ALUNX 27/P2). 
 
 

Por isso a História é: 

[...] importante porque sem conhecimento da história de como chegamos a 
esse ponto e quem colaborou com tal acontecimento, estaríamos perdidos 
com o mundo à nossa volta (ALUNX 30/P2). 

 

Em consequência das afirmações supracitadas, poderíamos inferir, ademais da 

perspectiva ampla quanto à nossa construção sócio-histórica levantada pelos alunos, 

que essas questões primordiais têm a ver com o que nos coloca, retomando Silva 
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(2017), pois a História e, mais precisamente, ao se estudar a História, busca-se 

compreender questões elementares, tais como: o que somos, fomos e poderemos vir 

a ser.  

Essa percepção da importância da História e, por consequência, do ensino de 

História para a formação dos sujeitos na qualidade de pessoas que sejam capazes de 

refletir de maneira aprofundada sobre as diversas conjunturas que permeiam as 

relações humanas, também pode ser constatada nas afirmações adiante. Isso se deve 

ao fato de que nos é permitido, mediante o conhecimento histórico, depreender uma 

infinidade de contextos, e ao se relacionar as partes – diferentes realidades – tanto 

espaciais quanto temporais, sermos capazes de apreender uma totalidade que se 

demonstra ampla e que não se encerra em um determinado local e/ou em um 

determinado período histórico. 

A abrangência da História é reconhecida quando se tem que: 

[...] História é uma matéria muito importante, pois engloba vários contextos 
[...] (ALUNX 8/P2). 
 
[...] Pois conhecer a história nos faz compreender o mundo de maneira ampla 
[...] (ALUNX 10/P2). 

 

Em meio à essa enormidade de histórias – fatos e acontecimentos – do 

passado/presente e de lugares – os espaços em que se desenvolvem determinadas 

situações históricas – o ensino de História tem papel crucial na perspectiva de lançar, 

no interior dos debates a respeito dos diversos acontecimentos históricos e suas 

relações com o cotidiano dos sujeitos, um horizonte em que seja admissível relacionar 

os pensamentos e ações de indivíduos e de grupos de determinado contexto histórico 

com os fatos de caráter generalista, que se distendem no espaço e no tempo.  

As particularidades de coletividades ou sujeitos amplificam o entendimento de 

propriedades das estruturas generalistas e destas para com aquelas. Quando se toma 

a relação dialética entre o micro e o macrohistórico, existe a possibilidade de se 

confrontar diferentes perspectivas. Tais horizontes não se invalidam, mas se 

complementam para que seja possível compreender as correlações entre o local e o 

global, o individual e o coletivo. 

Por isso, ao ensino de História há uma incumbência de se fornecer não apenas 

as perspectivas macroestruturais, mas também os enredos que eclodem em 

comunidades e como uma determinada situação se inter-relaciona entre um nível local 

e um nível universal. 
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Os apontamentos abaixo revelam que a História não se faz apenas de análises 

generalistas, mas que há a necessidade de investigarmos as contradições e 

realidades históricas que não se confundem com a noção de que tudo e todos são 

determinados por apenas uma forma de entendimento de determinado fenômeno 

social. Uma vez: 

[...] que a história é conhecer toda a vida humana e assim conhecer as 
trajetórias, desafios e singularidades [...] (ALUNX 32/P2). 

 

Isto se deve ao fato de que: 

[...] O sujeito histórico pertence a um local, período e sociedade. Tal 
integração descreve a relação humana para com a sociedade, pois este é 
constituído por ela (ALUNX 15/P3). 
 

Nessa relação entre o indivíduo e a coletividade caracteriza-se a perspectiva 

de se entender a história individual como parte de algo maior: 

[...] Pois a partir do momento que você conhece a sua história, compreende 
o mundo atual (ALUNX 14/P2). 

 

Ao se permitir utilizar das micronarrativas em relação dialética com as 

macronarrativas, busca-se conectar os fios que interligam as diversas nuances que 

se encontram entre as histórias de indivíduos, de determinados locais e histórias 

sociais – coletivas (REVEL, 1998). Essas conexões aludem à uma história capaz de 

integrar as diversas dimensões que estão presentes na vida e na realidade de 

indivíduos e sociedades. 

Na esteira dessa mediação entre o microhistórico e o macrohistórico dissemina-

se a interlocução entre o cotidiano, a vida prática dos sujeitos e suas conexões com a 

sociedade. Quando lhes é consentido o olhar para os homens e mulheres da história 

e a si mesmos como parte integrante de um todo histórico, também se manifesta a 

possibilidade de conceberem que as problemáticas sociais não se concentram apenas 

nas macroestruturas, mas sim, que indivíduos e pequenos grupos podem e devem 

estar em constante relação com essas macroestruturas sociais a fim de observá-las e 

questioná-las. Isso tem o intuito de se verificar as verdades que se escondem, muitas 

vezes, em retóricas que procuram esconder as contraposições existentes em histórias 

sociais – regionais/nacionais/globais – que se pretendem únicas, ou que assim podem 

se encontrar, especificamente no senso comum, que faz-nos desconhecer as 

contradições que se inserem nas informações que circulam nos inúmeros ambientes 

ocupados pelos humanos. 
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Assim sendo, ao se buscar conectar as rupturas e continuidades entre as 

diferentes escalas estruturais, serve-se o estudante de uma amplitude de 

conhecimento, que pode lhe proporcionar melhor entendimento entre o passado e o 

presente e as correlações existentes entre o que é global e o que é local, e como tais 

dimensões se conectam historicamente. 

Levado a imbricar-se por esses caminhos de “diferentes histórias”, a 

consciência histórica tende a ser dilatada, posto que, ao conseguir observar as 

diferentes escalas dos acontecimentos históricos, é possível questionar-se quanto às 

diversas assunções que envolvem os acontecimentos que dão causa aos fenômenos 

sociais. 

Isso se deve ao fato de que: 

[...] ter conhecimento do conteúdo de história é muito importante para a 
formação de um indivíduo (ALUNX 6/P2). 

 

E assim: 

[...] nos tornamos cidadãos com conhecimento podendo relacionar o assunto 
com o cotidiano que passamos [...] (ALUNX 9/P2). 

 

As colocações dos/as Alunxs 6/P2 e 9/P2 evidenciam que a História não é um 

conhecimento solto no tempo, ou que, por meio de consensos destituídos de 

conhecimento minimamente crítico, se refere apenas às coisas passadas ou que 

serve apenas como dados e fatos curiosos acerca de um “mundo que não existe 

mais”, mas sim, é um conhecimento que se reveste de acontecimentos que em maior 

ou menor escala se conectam substancialmente com o cotidiano de cada ser humano. 

Advém dessa percepção o estímulo ao alargamento da consciência histórica 

que, conforme Rüsen (2001) e Cerri (2001), está intrinsicamente imbricada na vida 

prática, pois a fruição do conhecimento histórico não pode ser estabelecido ante um 

continuum enraizado na proposição de que somente aos eruditos lhes é possível 

fornecer aos demais a tomada desta consciência, senão que a consciência histórica 

é parte inerente ao pensar humano. 

 A apropriação das relações entre o cotidiano e o conhecimento cientificamente 

elaborado mediado pelo ensino de História é crucial para que os estudantes 

conheçam as inúmeras situações da vida que se relacionam dialeticamente na 

conexão parte-todo, a fim de que possam refletir e agir conscientemente em dada 

realidade. 
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Com a expansão da consciência histórica, a compreensão da realidade e das 

partes que a integram, passa-se a possibilitar a observação das teias que se 

entrecruzam para formar o todo complexo no qual estamos situados. Isso possibilita 

dar sentido às contingências humanas que nos são impelidas. É sob este ângulo de 

relação passado-presente-futuro que os estudantes reconhecem que o ensino de 

História se concebe imprescindível para as relações humanas. Pois: 

[...] Ao conhecer a história podemos analisar as ações realizadas e seus 
respectivos resultados, permitindo observar as evoluções e evitar os erros 
(ALUNX 19/P3). 

 

Sendo que: 

[...] O conhecimento histórico nos permite ser cidadão crítico à nossa volta. 
Com isso, podemos utilizar de conhecimentos prévios para melhorar a 
condição futura a qual nos encontramos (ALUNX 22/P3). 

 

E isso se faz imprescindível, na medida em que: 

[...] ao estudar história, é possível comparar movimentos ocorridos no 
passado com movimentos que ocorrem no presente e tentar agir de modo a 
não cometer os mesmos erros (ALUNX 36/P3). 
 
[...] Pois sabendo o que aconteceu compreendo o contexto atual e assim 
possibilita novas ações para melhorá-lo [...] (ALUNX 25/P3). 

 

Encontra-se nesse caráter de fomento de interpretação dos acontecimentos 

passados e suas relações com o momento atual, dentro de uma perspectiva de 

mediação entre a ciência e o dia a dia, a expectativa de que os sujeitos não apenas 

enxerguem os fatos históricos como meros dados brutos, mas que no âmbito escolar 

o ensino de História lhes propicie a contextualização destas informações e, assim, que 

elas possam ser aplicadas na vida prática (PLÁ, 2012). 

As afirmações dos/as Alunxs 19/P3, 22/P3, 36/P3 e 25/P3 definem a relevância 

das aulas de História para a compreensão das interligações dos eventos que ocorrem 

ao longo do tempo. Essa possibilidade, de acordo com estes/as discentes, tem 

influência direta no entendimento da realidade em que vivemos. O cotidiano não é 

uma dimensão apartada da história, senão, é fruto intrínseco do passado. Ademais de 

se enredar essa relação entre história e vida prática, isto é, explicarmos as questões 

atuais a partir de um olhar que “avança” em direção ao passado, pode-se planejar o 

futuro (RÜSEN, 2001).  

Tal conexão não pode assumir a pressuposição de que há, por parte do fazer 

histórico, tampouco do ensino de História, a predisposição em adivinhar o futuro ou 
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incutir que o planejado de fato irá acontecer. Entretanto ao se embrenhar pela história 

humana e reconstituir suas contradições e mediações que deram causa a “essa” ou 

“aquela” situação, é permitido, aos sujeitos de posse desse conhecimento, prospectar 

o futuro. 

Nessa atribuição de sentido histórico dos construtos sociais dos homens, 

enverga-se uma dimensão social que permite às pessoas participarem ativamente nas 

diversas esferas que compõem a vida e, especialmente, numa sociedade que se 

pretende democrática, não se pode negar o princípio da cidadania. 

Saviani (2007) ratifica o fato de que, sem o acesso aos conhecimentos 

sistematizados pela ciência, torna-se dificultosa a atuação dos sujeitos enquanto 

cidadãos de fato mobilizados a refletir e agir no âmago das conjunturas que se 

materializam no complexo construto social. 

À História incumbe-se de, ao servir-se do conhecimento científico elaborado e 

da realidade a que estão submetidos os indivíduos, fazer-se, no ambiente escolar, 

intermediada pelo processo de ensino-aprendizagem do ensino de História, garantir a 

condição de, diante da compreensão dos eventos históricos, que os estudantes 

ampliem sua atuação enquanto cidadãos capacitados a intervirem para a melhoria das 

relações humanas. E, de acordo com as explanações dos alunos a seguir, isso pode 

se concretizar, tendo em vista que: 

[...] a partir dos estudos históricos, podemos analisar costumes humanos, 
alguns bons e outros não, assim estudando história evitamos e aprendemos 
com erros da humanidade, conscientizando a população futura e os 
estudantes (ALUNX 17/P2). 

 

Diante disso: 

[...] ao analisarmos contextos da história antiga e alguns atuais, podemos 
avaliar as relações entre as pessoas e nos adequar para melhorar (ALUNX 
4/P3). 

 

Outrossim, o estudante compreende: 

[...] que o Ensino de História atua como fator influente no processo de 
formação cidadã dos indivíduos ao passo que tal unidade curricular norteia o 
desenvolvimento da concepção individual acerca dos mecanismos de 
funcionamento do mundo (ALUNX 18/P2). 

 

Com essa possibilidade de formação ampliada propiciada por um ensino de 

História comprometido em ofertar aos estudantes as possibilidades de se entenderem 

como pessoas capazes de abstrair a essência das manifestações sócio-históricas 
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realizadas pelos homens, a cidadania tende a aparecer enquanto qualidade que 

permite estabelecer mutações sociais necessárias na direção da melhoria nas 

relações humanas. 

De acordo com os excertos apresentados nas falas dos/as Alunxs 17/P2, 4/P3 

e 18/P2, temos que é perceptível que o ensino de História tem a capacidade de 

corroborar com a formação de sujeitos comprometidos com a expectativa de 

avançarem na compreensão dos mecanismos que procuram controlar nossos modos 

de pensar e buscam nos aprisionar numa forma retilínea e empobrecida de pensar e 

agir frente ao contexto presente. 

O ato de se observar, interpretar e agir de forma consciente em relação ao que 

acontece ao nosso redor, atribuindo aos fatos a dimensão histórica que lhes é 

inerente, a fim de permitir o entendimento mais profundo das amarras às quais 

estamos submetidos reacende a característica política a que deve assumir a História, 

em especial, nesse caso, aquela trabalhada em instituições escolares. Os 

componentes curriculares mediados por uma metodologia histórico-crítica de ensino-

aprendizagem, tendem a promover a formação de cidadãos cientes das construções 

sociais, políticas, culturais, etc., que estão a nossa volta (SAVIANI, 2012). 

Com isso, aos estudantes é suscitado que quando: 

[...] Aprendemos com o passado vemos as coisas cotidianas já com um outro 
olhar, valorizando as conquistas históricas, que nos empoderam para 
prosseguirmos na busca de outras (ALUNX 17/P3). 

 

Nas palavras do/a Alunx 17/P3, essa perspectiva toma forma quando, além de 

espraiar a percepção de que a História auxilia a ver com mais sagacidade o cotidiano, 

estabelece a apreensão política das dimensões da vida, nas quais as conquistas 

históricas são importantes na medida em que demonstram que o ser humano não 

pode realizar as indispensáveis transformações sociais sem conhecer as lutas que 

outrora se aventaram na intenção de melhoria das vidas humanas. 

Perceber esses movimentos de lutas e embates entre o que se entende como 

bom e necessário para se fomentar uma melhora na relação entre os seres humanos 

se faz presente na colocação a seguir, tendo em vista que aborda essa consciência 

crítica, cidadã e politizada uma vez que: 

[...] Ao analisarmos o passado nós podemos entender quais foram os erros 
cometidos por outros, para que não os repitamos e quais foram os acertos, 
para nós os multiplicarmos (ALUNX 29/P3). 
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Longe de apregoarmos determinismos, salienta-se que o ensino de História, se 

conduzido numa base materialista histórica e dialética que permita aos estudantes 

entenderem a concreticidade do eventos históricos e as contradições que estão em 

seu âmago, arvora a possibilidade de se nutrir o aprofundamento do conhecimento 

acerca das tramas sociais que dão causa a diversas dimensões vitais pelas quais o 

homem trilha seu caminho. Por meio de um fazer pedagógico histórico-crítico 

(SAVIANI, 2012), que busca percorrer desde a realidade prática inicial, passando pela 

apreensão de novos conhecimentos até a elaboração de novas análises e novas 

práticas socais posteriores ao aprofundamento de determinada conjuntura, há uma 

perspectiva ampliada para o pensar-agir no mundo. 

No âmbito do Ensino Médio Integrado, a visão da totalidade social na qual a 

profissionalização não pode se dar sem o entendimento de que esta perspectiva é 

parte integrante da conjuntura social ampla e, portanto, não pode ser dinamizada sem 

que se fundamente na concepção de que as relações humanas se desenvolvem nos 

inúmeros espaços dos quais ela se ocupa, confere-se a instância que: 

[...] Com o Ensino de História podemos analisar mais nossos atos, procurar 
obter igualdade, removendo o preconceito e adicionando o respeito. 
Conhecendo o passado podemos mudar o futuro (ALUNX 19/P2). 

 

Diante do exposto pelo/a Alunx 19/P2, no horizonte de conseguirmos relações 

humanas mais justas e dignas, um tema que precisa ser tratado e debatido são 

situações que se denominam de preconceito. Essa problemática é histórica e se 

entrelaça nos diversos elementos constituintes da vida humana, dentre eles, o 

profissional. 

Depreendemos da análise feita, a partir das respostas dos alunos, as seguintes 

dimensões: 1) a consciência histórica, que se configura na intepretação das questões 

práticas da vida, por intermédio do conhecimento científico mediado pela História, que 

proporciona uma correlação estruturada entre os acontecimentos passados, a 

atualidade e auxilia no planejamento das ações vindouras; 2) do microhistórico ao 

macrohistórico: a compreensão que interliga o “eu-histórico”, aquilo que o indivíduo 

carrega consigo de conhecimento acerca do passado, passando pelas apreensões 

acerca da história de determinados grupos sociais e chegando à totalidade social, num 

movimento que permita compreender essa relação dialética nas diferentes escalas 

dos acontecimentos sócio-históricos; 3) a cidadania entendida como proposta de 

politização dos sujeitos, intermediada pela possibilidade do conhecimento histórico 
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vinculado à dinâmica social concreta e influenciada pelo pensar-agir crítico e reflexivo 

e; 4) pensar a História no contexto do Ensino Médio Integrado, enquanto elemento 

comum e inerente a todos os seres humanos e sociedades no diversos espaços e 

tempos históricos. 

Dessa forma, a melhoria das relações humanas se dá pela mediação da 

consciência histórica, das compreensões do micro e do macrohistórico e de suas 

correlações com as diferentes escalas dos acontecimentos e da cidadania, que se 

perfaz também pela dimensão política, como fonte de percepção dos construtos 

humanos e das transformações sociais por quais essas realizações humanas e sociais 

precisam passar. 

 

3.3 PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL: A RELEVÂNCIA DESTE DEBATE PARA A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TOTALIZANTE DOS EDUCANDOS 

 

O título desta categoria emerge a partir da análise das respostas dos alunos 

referente às perguntas quatro e cinco do Questionário – 2ª parte. Tais perguntas 

direcionam-se a depreender a ocorrência de discussões acerca da temática do 

preconceito étnico-racial no IFSC – Câmpus Gaspar, em momentos anteriores ao 

segundo semestre de 2018 e como se deram as participações dos estudantes 

envolvidos nesta pesquisa. Na esteira dessa informação buscou-se, também, saber 

as posições dos alunos referentes ao grau de importância que o debate e que a 

realização de atividades que envolvam os problemas sociais associados ao racismo 

tem para sua formação profissional.  

Embora tenha-se, naturalmente, dentro de uma visão educacional que se 

pretende integradora, que o racismo deva ser debatido de forma recorrente em sala 

de aula e, consequentemente, que todos os alunos possam desenvolver trabalhos a 

fim de se informarem e debaterem melhor acerca desse problema social, devido ao 

fato de vivermos em um país que ainda possui uma grande parcela da população com 

sua plena cidadania mitigada pela construção histórica imaginária que hierarquiza as 

pessoas por intermédio de características como a cor de pele, descendência ou 

origem, houve, por parte dos estudantes, com relação à presença dessa temática em 

oportunidades – ano ou semestres – anteriores a 2018.2, distintas percepções quanto 
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à realização de debates e participação por meio de trabalhos elaborados pelos 

próprios alunos. 

 Temos relatos que indicam ter havido debates acerca do tema, mas que os 

estudantes não foram levados a participar ou não tiveram interesse em produzir 

trabalhos próprios acerca deste tema, de acordo com os trechos a seguir: 

Debate sim, em aula, mas não foi feito trabalho (ALUNX 3/P4). 
 
Sim, várias discussões, mas nenhum material extra (ALUNX 4/P4). 
 
Sim, já discuti o tema do preconceito, mas não produzi nenhum material 
(ALUNX 13/P4). 
 
Sim, foram debates (ALUNX 37/P4). 
 
Sim e não, pois já tive a oportunidade no IFSC Gaspar de debater esses 
temas, mas nunca produzi algo voltado a isso em anos anteriores (ALUNX 
24/P4). 
 
Sim, os temas étnico-raciais é um assunto muito debatido. Aqui no IFSC já 
ocorreu o SER NEGRA e participei deste evento (ALUNX 18/P4). 
 
Debates em sala, evento SER NEGRA e oficinas, não produzi nada (ALUNX 
25/P4). 

 

As afirmações dos/as Alunxs 3/P4, 4/P4, 13/P4, 37/P4 e 24/P4 nos demonstram 

que, anteriormente à esta pesquisa, sempre houve debates e diálogos relacionados 

ao tema do preconceito, porém, esses estudantes acabaram por não terem tido a 

oportunidade ou não terem se interessado em produzir materiais relacionados à 

temática do racismo. De outro lado, há relatos de participação em grupos de pesquisa 

e produção de materiais, tais como: 

[...] já tive oportunidade de participar, por dois anos consecutivos do SER 
NEGRA. Este que é um evento acadêmico voltado à negritude assim como 
participar de um grupo de pesquisa extracurricular que aborda o tema de 
relações étnico-raciais (ALUNX 10/P4). 
 
Desde de 2017/2 sou participante do NEABI do IFSC, e estou construindo 
junto do meu professor e colega um artigo que visa analisar o preconceito 
étnico-racial no Vale do Itajaí em comentários de notícias jornalísticas. A 
experiência é de constante aprendizado, acredito que 90% da minha análise 
crítica atualmente deve-se ao trabalho que realizei pelo projeto (ALUNX 
22/P4). 

 

As colocações dos/as Alunxs 10/P4 e 22/P4, associada as expostas pelo/as 

Alunxs 3/P4, 4/P4, 13/P4, 37/P4 e 24/P4 caracterizam o fato de que o debate em torno 

do racismo, pode ser ampliado, no IFSC - Câmpus Gaspar, a fim de tornar ainda mais 

pujante a participação dos estudantes nas discussões acerca do tema, a partir do 
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desenvolvimento de trabalhos também feitos por eles, procurando, assim, dar mais 

centralidade na participação e produção dos estudantes em pesquisas e atividades 

que venham a debater temas complexos em nossa sociedade. Tal análise pode ser 

usada como reflexão, umas vez que cada contexto escolar requer distintas formas de 

se realizarem as aulas e se trabalharem os diversos temas que perpassam o conteúdo 

a ser debatido em sala de aula. 

Nesse ínterim, a sequência didática realizada com os estudantes das quartas 

fases dos cursos de Informática e de Química do segundo semestre de 2018 procurou, 

dentro da conjuntura possível, colocar os estudantes também como protagonistas na 

efetiva realização das atividades em que foi debatido o racismo.  

Colocar os discentes em posição de destaque na pesquisa e no 

desenvolvimento dos trabalhos de assuntos espinhosos, como é o caso do racismo, 

parece-nos fazer aproximar ainda mais a relação entre a prática social e o 

conhecimento científico, entre a vida cotidiana – a qualificação profissional – e temas 

sociais que permeiam todos os espaços ocupados pelas relações humanas. 

Estando em meio a essa sociedade estruturada com base nessas mazelas que 

impedem muitas pessoas de exercerem seus plenos direitos e de terem tratamento 

igualitário diante do conjunto de atividades desempenhadas pelos seres humanos, o 

racismo é um debate a ser direcionado a todos e a todas. Assim sendo, quando se 

pensa em educação integral, deve-se continuar dando a oportunidade de os jovens 

pensarem e discutirem tal temática, posto que, nestes reside a esperança de poderem, 

nas relações humanas, serem melhores do que viemos sendo ao longo do tempo. 

 Ao se debater a temática e levar os estudantes a produzirem materiais 

relacionados ao preconceito étnico-racial junto a discentes do Ensino Médio Integrado, 

busca-se contextualizar a importância de discussões que levam as pessoas a 

entender princípios fundamentais para uma convivência respeitosa e digna e que se 

entrelaçam entre sua vida social e o contexto profissional que estão inseridos ou que 

venham a se inserir. 

Reconhecer as diferenças identitárias entre as diversas culturas e, ao mesmo 

tempo, buscar neste reconhecimento das contradições históricas que se aventam no 

seio da desigualdade estruturada estímulos para, em meio às trajetórias distintas 

inscritas pelos diferentes grupos sociais, converter a dessemelhança hierarquizada e 
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aparente em uma concreta possibilidade convivência de respeito e aprendizado mútuo 

em todos os âmbitos da vida, deve ser primordial no contexto do Ensino Médio. 

Apesar do fato de não haver: 

 “[...] leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes 
preconceituosas existentes na cabeça das pessoas [...] No entanto, cremos 
que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a 
possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e 
inferioridade entre grupos humanos” (MUNANGA, 2005, p. 17). 
 

Por este caminho, temos que: 

[...] a formação social também faz parte do técnico e do profissional, dados 
que todos são cidadãos e necessitam saber as características históricas 
perante o social (ALUNX 27/P5). 

 

Isso se deve ao fato de que a educação profissionalizante não pode se restringir 

à formação estreita de pessoas a serem preparadas exclusivamente para o exercício 

de técnico de determinada profissão. Estudantes devem ter acesso à formação 

humanística e totalizante e isso inclui trabalhar, no espaço-tempo da sala de aula, 

temas complexos, como é a questão do racismo, pois: 

[...] ao discutir este tema, passa-se a ter uma noção do que as pessoas 
passam por conta do preconceito, com essa discussão, faz a pessoa 
repensar sobre seus atos para ter maior respeito em um ambiente escolar e 
profissional (ALUNX 32/P5). 

 

Sob esta ótica, complementa-se a noção de tema crucial no âmbito da 

educação e, mais precisamente, do ensino de História, a questão do racismo: 

[...] uma vez que a estigmatização da negritude é uma adversidade recorrente 
e de caráter estrutural de forma que se faz necessária a estruturação de uma 
sociedade civil dotada de senso crítico para atuar enquanto sujeito histórico 
que desconstrói preconceitos (ALUNX 18/P5). 

 

Ainda estamos estruturados em uma sociedade racista, portanto não se pode 

furtar a trabalhar a formação alargada dos sujeitos para que possam ter acesso a 

debates que envolvam assuntos espinhosos e que se interligam no tecido social 

formando uma sociedade desiquilibrada em suas diversas vertentes: econômica, 

social, cultural, política, etc. Negar aos estudantes e, neste caso, aos jovens, a 

compreensão sócio-histórica desse problema arraigado em nossa sociedade, em suas 

diversas escalas: local, regional, nacional e, até mesmo, global, é fazer-se perder o 

sentido omnilateral da formação que pretende se dar para e com seres humanos. 

As afirmações dos/as Alunxs 27/P5 e 32/P5 e 18/P5 denotam 

imprescindibilidade da discussão acerca do racismo para alunos que cursam cursos 
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técnicos integrados, uma vez que não se pode formar cidadãos plenos que, além de 

conhecerem seus direitos e deveres no tempo presente, devem conhecer a 

construção sócio-histórica da sociedade em que vivem e isto inclui adentrar no debate 

do preconceito étnico-racial, sem o qual não se pode formar um estudante conhecedor 

das partes – incluindo-se aí, o racismo – integrantes da totalidade social em que se 

vive. 

Posto que, na concepção educacional que se pretende integral e passível de 

fornecer elementos para mudanças sociais necessárias, a formação profissional não 

pode se limitar ao mercado trabalho, ela deve ser mediada pelo processo de ensino-

aprendizagem capaz de estimular a apreensão do conjunto de fragmentos sociais a 

fim de permitir aos estudantes conectar as partes integrantes do todo social e histórico. 

Em razão de o racismo ser parte da totalidade social e histórica na qual 

vivemos, não se pode separar unidimensionalmente o componente profissional da 

completude cotidiana em que os sujeitos estão envolvidos. O que chamamos de 

ensino profissionalizante está imerso na realidade social ampliada e não pode ou, ao 

menos, não deve estar apartado das conjunturas que envolvem a plenitude dos 

problemas sociais pois: 

[...] temáticas sociais e humanas permitem uma certa reflexão, e esta nos 
ajuda a entender melhor o mundo e a maneira de como o mesmo funciona. 
Esses temas influenciam no modo de agir e pensar, o que acarretará numa 
melhor formação profissional (ALUNX 24/P5). 

 

O exercício de uma profissão é apenas um dos elementos que constituem toda 

a teia coletiva na qual estamos imersos, portanto, viabilizar a formação profissional 

composta e intimamente conectada à formação humana, significa abrir espaços para 

se discutir conteúdos que vão além das habilidades técnicas úteis à aplicação em 

determinada atividade profissional.  

Debater o racismo é mergulhar em um mundo repleto de contradições e que 

muitas vezes pode passar desapercebido em virtude da dinâmica social na qual 

estamos imersos, que procura suprimir as diferenças ante uma homogeneização 

social imaginária como é caso da ideia de que somos um local, uma região, uma nação 

não racista pelo simples fato de sermos formados, em grande parte, a título de 

contextualização, por afrodescendentes. 

Em uma sociedade complexa como a nossa, a relevância da discussão a 

respeito do racismo, faz aparecer características interligadas que vão do microssocial 
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ao macrossocial, consequentemente envolvendo a história pessoal de cada indivíduo 

articulada a dimensão coletiva. Isto tem a ver com o fato de que como nos demonstra 

o/a Alunx 20/P5, as bases do preconceito podem ser iniciadas no âmbito familiar: 

[...] já que ainda há preconceito e muitas das vezes é ensinado em casa, 
trabalhar isso de uma forma que o aluno pense sobre o tema auxilia que esse 
aluno quando chegar na vida adulta não continue com o mesmo pensamento 
(ALUNX 20/P5). 

 

Ao passo que: 

[...] em um ambiente profissional nós convivemos com pessoas de diferentes 
cores de pele ou descendência; saber realmente ser um cidadão sensato com 
as pessoas ao nosso redor, faz com que a sociedade seja menos desigual, 
porque o preconceito começa nas relações microssociais (ALUNX 21/P5). 
 

 

Diante das colocações dos/as Alunxs 20/P5 e 21/P5, observamos que as 

escalas de análise da temática não se dá apenas a nível macroestrutural da 

sociedade, mas principia nas relações microssociais, isto é, nas relações familiares 

ou em outros espaços, tais como a escola, o círculo de amigos e, até mesmo, no 

âmbito dos locais onde se desenvolvem as atividades profissionais. Esta percepção é 

preponderante pois atravessa as histórias pessoais de cada estudante e sua 

compreensão e interconexão com enredo amplo da história social; pois, como nos 

informam estes/as alunxs, a discussão se dá na ligação entre o “eu” e o “nós”, entre 

as pequenas estruturas, como é o caso da família ou de um grupo de trabalho e a vida 

em coletividade. 

Refletir sobre esses aspectos que conectam o indivíduo à coletividade, nas 

diferentes esferas em que se encontra esta ligação, serve também para se oportunizar 

conhecer a dimensão das diferente identidades culturais e coletivas que formam a 

sociedade como um todo, aprendendo a respeitar as diferenças e enriquecendo-se 

mutuamente perante o convívio a ser realizado sob bases de relações humanas 

íntegras e cordiais. É o que nos demonstram os seguintes excertos: 

[...] esses debates vão para além do âmbito escolar, pois viver em sociedade 
é estar em constante politização com o outro, portanto, é de suma importância 
reconhecer a posição do outro com relação à sua e assim buscar entendê-la 
e, acima de tudo, respeitá-la (ALUNX 22/P5). 

 

Isso se deve ao fato de que: 

[...] devemos, todos, aprender a lidar com as diferenças e tratarmos todos 
como iguais, independente de raça, etnia e atividades como essas são de 
altíssima importância para esse aprendizado. (ALUNX 31/P5). 
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Os/As alunxs 22/P5 e 31/P5 expressam o fato de que as convivências entre as 

pessoas que possuem traços culturais distintos devem ser tema de debate e que, a 

partir daí, se possa aprimorar o respeito entre as pessoas. Quando se pensa em tratar 

por igual a quem se considera “outro”, faz-se enveredar a possibilidade de uma 

relação pautada pelo respeito que, além de possibilitar uma vivência cordial e pacífica, 

facilita o entendimento de que pode haver o intercâmbio cultural, pois na medida em 

que aprendemos sobre o “outro”, aprendemos mais sobre nós mesmos e, assim, 

pode-se avançar rumo à uma relação dialética enriquecedora entre os diferentes 

grupos sociais. 

Nesse sentido, as instituições escolares como um todo e, inserido nesse 

contexto, o IFSC – Câmpus Gaspar, devem continuar reforçando a realização de 

debates e atividades relacionadas à temática do racismo. Este debate tem por objetivo 

não apenas demonstrar as práticas discriminatórias e preconceituosas, mas também, 

reforçar a viabilidade de identidades culturais de grupos diversos se integrarem para 

a formação de uma sociedade solidária e conhecedora das riquezas que as distintas 

coletividades possuem. A esse respeito, temos que “[...] independentemente da 

diversificação cultural dos vários grupos étnicos que compõem a sociedade [...] as 

diferenças culturais e étnicas são enriquecedoras na conformação e organização do 

tecido social” (LOPES, 2005, p. 186).  

Ainda hoje pessoas são estigmatizadas em decorrência de processos sociais 

que aludem ao racismo, isto é, ainda há a existência de um imaginário que habita 

grande parte da sociedade em geral, de que existe uma hierarquização entre os seres 

humanos, chegando ao ponto de se classificarem pessoas por sua cultura ou pela 

simples cor da pele (MUNANGA, 2003). Por isso, os estudantes de cursos técnicos 

integrados devem ser orientados a refletir sobre como tal problema afeta todo o 

contexto social, sendo a dimensão profissional uma parte dessa totalidade, não pode 

esta dimensão ser encarada como algo apartado e alheio aos problemas sociais.  

Pensar as relações humanas com aqueles que temos contato e temos por 

“diferente” torna-se deveras qualificadora na realização das atividades da vida prática 

e nisso inclui-se a convivência vivenciada no âmbito das diversas profissões. 

Isso tende a acontecer devido à noção de que: 

[...] ter conhecimento destes temas faz com que todos tornem-se melhores 
profissionais e enquanto sociedade também (ALUNX 33/P5). 
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E: 

[...] há uma grande chance de termos que trabalhar com pessoas de 
diferentes etnias e deveremos respeitá-las (ALUNX 38/P5). 

 

Além do que: 

[...] deve-se fazer parte de qualquer formação conteúdos relacionados a 
preconceito étnico-racial, pois a formação não deve ser só profissional, mas 
também deve ser uma formação cidadã, pois sem abordar temas como esse 
o desrespeito e o preconceito se naturalizam, mas deve ser abominado [...] 
(ALUNX 17/P5). 

 

Ademais: 

[...] eventualmente você vai trabalhar ou conviver com alguém diferente de 
você, e saber conviver e saber que é algo normal, é algo importante (ALUNX 
2/P5). 

 

As exposições dos/as Alunxs 33/P5, 38/P5, 17/P5 e 2/P5 são claras quanto ao 

fato de que a formação profissional não pode ser voltada unicamente à capacitação 

de habilidades técnicas voltadas a determinada atividade profissional. A ser concebida 

assim, a educação integral perderia seu caráter mais essencial: a formação humana 

e omnilateral (RAMOS, 2010). 

Entendemos dessa forma, que os discentes em geral compreendem que 

debates de assuntos que repercutem de maneira espinhosa e que possuem um 

debate complexo como é o caso do racismo, auxilia na formação profissional e 

totalizante, pois garante ao estudante, sob o viés integral da educação que pretende 

articular ensino propedêutico e ensino profissionalizante, algo que o estrito ensino 

técnico não pode oferecer: a formação humana e ampliada. Este princípio 

educacional, segundo os relatos dos estudantes, é de suma importância para o 

convívio em sociedade e, consequentemente, para suas qualificações profissionais, 

pois refere-se a: 1) conhecer o “outro” – incluindo-se aí sua identidade enquanto ser 

humano que carrega consigo traços culturais diversos – a fim de enriquecer a 

convivência; 2) respeitar as pessoas, reconhecendo que suas capacidades e suas 

vivências não se restringem a traços como a cor da pele e; 3) que em meio à vida 

social como um todo, a parte profissional não está desvinculada desse convívio amplo, 

portanto, no exercício de qualquer profissão, a pessoa poderá ter de exercer 

atividades profissionais com pessoas de outra ascendência étnica e, sabendo-se ter 

respeito, abre-se a possibilidade de conhecer melhor o “outro”, fazendo com que o 
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próprio exercício de determinada atividade profissional ganhe em qualidade. Na 

medida em que se procura respeitar e conhecer o “outro”, há a tendência de o 

conhecimento ser ainda mais bem desenvolvido. 

Diante disso, a formação profissional não pode estar apartada de uma 

formação humana ampla, sob risco de os profissionais de “amanhã” se tornarem 

insensíveis com relação a um traço fundamental para que o desenvolvimento em 

qualquer área da vida ocorra de forma saudável: a relação respeitosa, digna e 

enriquecedora com aqueles a quem chamamos de “outro”. E isso deve ocorrer de 

forma sistemática no âmbito do Ensino Médio Integrado, na perspectiva de fortalecer 

a apreensão, por parte dos estudantes, das mazelas socais, bem como a perpetuação 

de que esse problema pode impactar negativamente no próprio desenvolvimento 

profissional. 

 

 

3.4 DESAFIOS DA PRÁXIS: ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 

 

Esta categoria surge a partir de apontamentos feitos pelos alunxs que, ao longo 

das respostas das perguntas 1, 2 e 5, do Questionário – 2ª parte, faz-nos alertar que 

há discentes que ainda encontram dificuldades em conceber a íntima relação que 

deve se dar entre a formação profissional e a formação propedêutica. A esta 

dificuldade juntam-se as discussões em torno do currículo escolar dos projetos 

pedagógicos dos cursos que auxiliaram nesta pesquisa, bem como os prejuízos 

decorrentes que possam surgir caso os Institutos Federais venham a se utilizar da Lei 

13.415/2017, que tende a macular a efetivação de uma concepção educacional 

voltada a formar seres humanos para a vida e não meramente mão de obra para o 

mercado de trabalho, para elaborarem suas propostas pedagógicas. 

A práxis social, conforme nos postula Ramos (2017), integra trabalho, ciência 

e cultura. Assim, dá à profissionalização inserida nos cursos de Ensino Médio 

Integrado, acervo ético e político capaz de gerar nos indivíduos a possibilidade de se 

conectarem as várias partes integrantes da realidade em que estão envoltos. Isso tem 

a função de não deixar a estrutura educacional cair na unidimensionalidade 

apregoada pelo sistema capitalista vigente, que vê nos sujeitos, em especial na classe 
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trabalhadora e nos seus filhos, que é a grande a parcela população, apenas 

arremedos das máquinas que movimentam o capital. 

Destacamos, inicialmente, as seguintes exposições: 

[...] em escolas técnicas tem-se um conhecimento mais ampliado e uma 
cobrança maior dos estudantes, assim nos preparando para faculdades e 
experiências futuras (ALUNX 3/P1). 
 

Pois a: 

[...] possibilidade de cursar o ensino médio juntamente com o técnico irá me 
beneficiar em relação à faculdade. Porque minha futura graduação envolve 
muitas matérias de química na qual eu estudei e já tenho uma noção 
intermediária (ALUNX 4/P1). 

  

Os/As Alunxs 3/P1 e 4/P1 nos fazem refletir acerca do entendimento que os 

estudantes têm do Ensino Médio Integrado, pois, ao afirmar que seu curso lhe prepara 

para o vestibular, destacando experiências futuras, como o objetivo de estarem em 

um curso de Ensino Médio Integrado, parte do que se propõe essa proposta 

educacional se perde, devido a nutrir ainda em alguns estudantes, a crença de o 

Ensino Médio ser voltado a funcionar como trampolim para se ingressar em 

universidades; sustentando-se, assim, a velha dualidade educacional que ou prepara 

para prosseguimento nos estudos ou prepara para ocupar espaços no mercado de 

trabalho (RAMOS, 2010).  

Embora a formação ampliada possa proporcionar aos sujeitos que eles 

usufruam do Ensino Médio Integrado também para alcançarem o Ensino Superior, 

reduzir o ensino integrado a um preparo para o vestibular significa perder de vista a 

dimensão integradora que nele deve existir. Uma vez que: 

A formação integrada entre o ensino geral e a educação profissional ou 
técnica [...] exige que se busquem os alicerces do pensamento e da produção 
da vida além das práticas de educação profissional e das teorias da educação 
propedêutica que treinam para o vestibular. Ambas são práticas operacionais 
e mecanicistas e não de formação humana no seu sentido pleno. (CIAVATTA, 
2005, p. 94). 

 

As exposições dos/as Alunxs 3/P1 e 4/P1, longe de permitir concluir que o 

Ensino Médio Integrado não segue um caminho voltado à formação integral dos 

sujeitos e, neste caso, dos jovens, serve como alerta para que aqueles que pensam a 

educação integral como opção para uma formação realmente humana e íntegra dos 

indivíduos, a fim de que sigam refletindo e discutindo formas de tornar cada vez mais 

compreensível, também aos estudantes, a ideia de o Ensino Médio ser opção de uma 
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formação integral por si mesmo, no sentido de encontrar nesta etapa da educação 

básica mais do que uma ponte para o Ensino Superior ou uma garantia de emprego. 

À noção de preparo para o vestibular junta-se ao fato de que o debate vinculado 

às Ciências Humanas e Sociais está em separado da formação técnica e profissional 

e, neste meio, a História, para alguns alunos e/ou alunas, ao debater assuntos que 

atravessam a História humana que, mesmo vinculados a uma construção social 

totalizante, não encontram relação direta com a formação profissional.  

Foram proferidas as seguintes colocações de alguns estudantes em relação ao 

ensino de História e a suposta falta de conexão com a formação profissionalizante: 

Quanto estudante e cidadão reconheço que o Ensino de História seja 
importante para uma boa formação social. Porém no quesito “futuro 
profissional”, não é tão relevante pois não pretendo atuar nas áreas que 
envolvem história (ALUNX 34/P2). 
 
Acredito que é importante em minha formação enquanto estudante e cidadão. 
Porém não vejo relação com a parte profissional (ALUNX 35/P2). 
 
[...] nem sempre fica explícita a relação de interdisciplinaridade entre história 
e o ensino técnico (ALUNX 36/P2). 

 

Isso demonstra que deve haver, no âmbito do ensino de História, bem como na 

própria conexão entre as áreas de conhecimento vinculadas ao ensino 

profissionalizante e ensino propedêutico, um trabalho que aproxime os conteúdos e 

possibilite aos estudantes a compreensão de que a formação humana atravessa o 

ensino profissionalizante, tendo em vista que mesmo a atuação profissional requer, 

conforme exposto pelos demais discentes, o entendimento da relação entre “eu” e o 

“outro”. 

As colocações dos/as Alunxs 34/P2, 35/P2 e 36/P2 são claras e traduzem o 

fato de, para alguns estudantes, a formação humana estar desvinculada da formação 

profissional; pois, ainda que entendam a importância das disciplinas propedêuticas, 

não lhes fica visível essa integração. 

Isso nos faz pensar que dadas situações parecem não encontrar a práxis 

estipulada para o ensino integrado, isto é, uma formação em que o ensino 

profissionalizante e o ensino propedêutico sejam entendidos, pelos estudantes, como 

algo que deve se entremear num horizonte de união indissolúvel entre a vida social 

como um todo e sua dimensão profissional. Para estes discentes, não há a 

compreensão de que a história humana se permeia por todas as dimensões da vida – 

incluída aí, a dimensão profissional do sistema capitalista – portanto, para eles, existe 
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uma noção distorcida de que esta dimensão profissional pudesse ser apartada do 

contexto social amplo em que estão inseridas. 

No âmbito deste trabalho, desenvolveu-se um conjunto de atividades junto aos 

estudantes dos cursos técnicos integrados em Química e em Informática, tendo como 

componente curricular intermediador o ensino de História e, como tema base para as 

atividades com os estudantes, o problema do preconceito étnico-racial vivenciado em 

nossa sociedade.  

O estudantes foram levados a, por meio de um processo didático-pedagógico 

baseado na concepção histórico-crítica, além das aulas dialogadas, a produzirem 

materiais a partir de suas próprias pesquisas, na tentativa de fazê-los imergir no 

problema do racismo e, com isso, perceber, dentre outros aspectos, como esse 

problema se insere diretamente no contexto do profissionalismo em si, pois é possível 

observar problemas de relacionamentos em ambientes profissionais por conta do 

racismo, a própria problemática do tipo de trabalho que os negros e negras ocupam, 

bem como uma variada gama de intempéries sociais enfrentadas pelos 

afrodescendentes. Ainda assim, houve quem não conseguisse estreitar esse 

conhecimento com a parte técnica, na medida em que problemas sociais também são 

refletidos no âmbito profissional, ou seja, enxergaram a perspectiva humana da 

formação como algo distante da formação técnica e profissional. 

Tal condição está disposta nas subsequentes respostas dos/as alunxs dadas à 

pergunta cinco do Questionário – 2ª parte, que procurava saber se o debate acerca 

do tema do preconceito étnico-racial ajudava a qualificar a sua formação técnica e 

profissional. Apesar de reconhecerem a importância do debate, não conseguiram 

vislumbrar a íntima ligação que a história dos afrodescendentes, no Brasil, tem com 

as questões técnico-profissionais numa sociedade marcada pela desigualdade. Isto 

está posto quando se depreende, das palavras dos/as estudantes, o seguinte: 

[...] Mas isso se aplica mais na parte moral debater o tema. (ALUNX 11/P5). 

 

Acredito que o debate é importante, mas não vejo relação com a formação 
técnica (ALUNX 35/P5). 

 

Acho que mais para uma formação moral e não tanto técnica (ALUNX 13/P5). 
 

 

Os discursos dos/as Alunxs 11/P5, 35/P5 e 13/P5 exprimem elementos 

característicos da falta de entendimento das conexões pensadas para cursos de 
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Ensino Médio Integrado que pretendem ser formadores de jovens capazes de 

compreender os fenômenos da realidade, correlacionar as partes e pensar de forma 

totalizante sobre o mundo em que vivem. 

No encalço dessas observações, o ensino de História tem o desafio de inserir-

se nessa complexa trama curricular que povoa um curso de Ensino Médio Integrado 

e lidar com a tarefa de prospectar o conhecimento poderoso (YOUNG, 2007), isto é, 

o conhecimento cientificamente elaborado aliado à realidade dos estudantes. 

Não obstante ser responsabilidade dos que promovem o ensino de História em 

um curso de Ensino Médio Integrado, as conexões entre o ensino propedêutico e o 

ensino profissionalizante precisam ser pensadas também ante um conjunto de fatores 

e um deles é a construção dos PPCs. Esses documentos devem nortear todo o 

horizonte curricular a ser explicitado no processo de ensino-aprendizagem de 

determinado curso, conforme já debatido no Capítulo 1 desta dissertação. 

O ensino de História e o/a professor/a que a leciona deve procurar, ao máximo 

possível, correlacionar o conteúdo fruto do conhecimento científico e elaborado à 

realidade dos estudantes e, ainda que esteja sempre procurando fazê-lo, não pode 

construir a práxis sozinho. Esta composição dialética entre a teoria e a prática só pode 

se desenrolar com maior aprofundamento se se pensa em uma política-pedagógica 

institucional baseada na integração curricular, isto é, ao ensino integrado 

propriamente dito, onde ensino profissionalizante e ensino propedêutico deixam de 

caracterizar dois currículos paralelos e isolados por fronteiras que fragmentam o 

conhecimento. Neste sentido, como exemplo, procurar desvelar as contradições 

sociais que ainda alimentam a desigualdade social nos diversos espaços em que a 

vida humana se desenvolve, tal como se demonstra o problema do preconceito étnico-

racial. 

O tema do racismo para com negros e negras, bem como o de outros grupos 

sociais que sofrem discriminação, ainda encontra outro obstáculo, as disputas pelos 

espaços nos currículos – “um território em disputa” - (ARROYO, 2013). Faz-se 

imperioso atentar-se para a discussão de quais assuntos devem fazer ou fazem parte 

dos currículos escolares. Tendo em vista que a não aproximação dos discentes e 

professores com estes temas tende a tornar tais problemas ainda mais difíceis de 

serem superados. 
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Não há aqui a presunção de se esgotar a multidimensionalidade das tramas 

educacionais que geram os desafios imputados ao ensino de História para a 

realização da práxis perante a realidade dos sujeitos inseridos em uma conjuntura 

historicamente constituída, mas, de forma singela, contribuir para essa discussão. 

Pois tal situação tende a se agravar na medida em que não houver resistência quanto 

à tentativa de se fazer as instituições educacionais sucumbirem à implementação da 

Lei 13.415/2017. Esta que relega as Ciências Humanas e Sociais a uma subfunção 

no âmbito do conhecimento a ser ofertado no Ensino Médio. Há de se atentar, com 

relação ao ensino de História, aquilo que podemos verificar a partir de discursos 

vindos de atores que estão no poder da educação nacional neste momento. Pois a 

História como estes demonstram, pode ser tergiversada, incutindo no imaginário 

social barbaridades como negar a ditadura no Brasil, bem como desacreditar o 

racismo estrutural no Brasil ou, ainda, afirmar que nazismo é de esquerda. 

Diante disso, como síntese deste debate, destacamos, nesta breve exposição, 

alguns elementos que constituem o desafio para a oportunização da práxis no 

contexto escolar: 1) a aproximação dos conteúdos científicos à vida prática dos 

estudantes; 2) as concepções filosóficas, epistemológicas e metodológicas que dão 

sustentação ao projeto político pedagógico institucional e dos cursos em que a 

disciplina se realiza; 3) não deixar de atentar-se às disputas político-ideológicas que 

permeiam as várias partes integrantes do que se concebe como currículo, desde o 

prescrito ao efetivado em sala de aula e; 4) pensar ou continuar a exercer um ensino 

de História não como um simples apanhado de dados e fatos históricos a fim de 

preparar os jovens apenas para vestibulares e cursos de graduação, mas sim como 

possibilidade de desenvolvimento da consciência histórica dos discentes com a 

intenção de estimular a atuação destes como cidadãos politicamente engajados na 

edificação de uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa. 

Aos docentes do ensino de História comprometidos com uma formação ampla 

e política dos estudantes, é imprescindível estarem vigilantes quanto às adversidades 

legais e cotidianas que tentam se impor por meios diversos e que podem fazer surgir 

uma história reducionista e fragmentada, alijada da conjuntura ampla em que se 

encontram os sujeitos inseridos em todo esse contexto. E que, nesse cenário, também 

se encontra a dimensão profissional como parte integrante de um todo social. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do horizonte de haver, na educação, uma proposta de real 

transformação no contexto social injusto e indigno para muitos, que ora está 

estabelecido, e da História como um conhecimento cientificamente elaborado, 

arrolado às condições da vida prática dos sujeitos, enquanto fonte para contribuição 

de uma reflexão sócio-histórica crítica perante a sociedade em que vivemos, buscou-

se, por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, da realização de uma 

sequência didática aplicada no âmbito da sala de aula em um determinado contexto 

escolar e de uma pesquisa realizada junto aos próprios estudantes, saber: como o 

ensino de História, ao abordar a temática do racismo, pode contribuir para a ampliação 

da consciência história e da formação humana e integral de estudantes dos Cursos 

Técnicos Integrados de Química e de Informática do IFSC – Câmpus Gaspar? 

Aqui destacamos que o conhecimento pode revelar infinitas possibilidades de 

responder a essa e a qualquer outra questão feita ante o conjunto inumerável de 

respostas e formatos de pesquisa que os caminhos trilhados por um determinado 

questionamento tendem a levar, tanto nas fundamentações para lhes dar suporte de 

consecução, quanto na própria análise dos dados que resultam em interpretações 

feitas por seres humanos. E, pelo fato de a ciência ser produzida por sujeitos 

permeados de contradições e paixões próprias de sua existência, toda pesquisa 

estará sujeita a reinterpretações e discussões que lhe dizem respeito. 

Feita a observação, temos que o Ensino Médio Integrado é um projeto 

educacional que se aventa ante às dicotomias historicamente apresentadas para a 

construção da última etapa do ensino básico: o Ensino Médio. Ao longo da história 

educacional brasileira, o Ensino Médio foi alvo de modificações profundas em sua 

constituição enquanto proposta formativa para jovens e jovens adultos; em última 

instância, foi palco do retrato da desigualdade social – a divisão de classes impetrada 

pelo sistema capitalista. Nesse sentido, a dualidade social-educacional do Ensino 

Médio esteve permeada pela divisão entre uma formação voltada para os 

trabalhadores e filho de trabalhadores e outra para as classes mais abastadas da 

sociedade (MOURA, 2007). 

A dualidade educacional se traduz em: de um lado, a formação técnica, 

pragmática, fragmentária e minimalista, para abastecer com mão de obra o mercado 
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de trabalho e, de outro lado, a formação propedêutica, voltada eminentemente ao 

preparo para o acesso ao Ensino Superior. 

Na contramão dessa dualidade presente no Ensino Médio, o Ensino Médio 

Integrado se constrói como uma possibilidade de integrar esses “dois mundos”, sob 

um mesmo curso. Entretanto não apenas se caracterizando pela justaposição de 

formações distintas, mas na perspectiva de se emoldurar um horizonte educacional 

que seja capaz de, em meio à realidade da necessidade de subsistência social e 

econômica que os jovens têm, configurar-se como acesso não apenas a um preparo 

técnico e pragmático destituído do fomento à capacidade crítica e reflexiva dos 

fenômenos sociais – históricos; políticos; econômicos; etc. – mas, que tome todo esse 

contexto historicamente construído como princípio para uma formação humana e 

omnilateral dos sujeitos.  

A formação humana e omnilateral se fundamenta na perspectiva de que estes 

indivíduos atuem embasados na correlação imprescindível entre conhecimento 

científico e realidade prática, intermediados por princípios ético-políticos, no seio de 

uma sociedade que vivencia as contradições geradas pelo sistema burguês ora 

vigente, na direção de poder se realizar as transformações sociais necessárias a um 

mundo mais justo e igualitário (RAMOS, 2010). 

Nesta senda, encontra-se a História, enquanto conhecimento que se 

caracteriza sobretudo, pelo estudo das ações humanas no tempo e as interpretações 

que recaem sobre essas ações, a fim de elucidar os construtos históricos que levam 

os homens a pensarem e agirem de determinada forma no tempo presente, bem 

como, conforme nos expõe Rüsen (2001), tais interpretações possam propiciar 

planejar o futuro, de tal forma que a consciência histórica dos sujeitos possa ser 

desenvolvida na medida em que entram em contato com os diversos fatores que 

inscrevem a existência humana sobre a Terra, isto é, a relação material e concreta 

que o homem tem consigo mesmo, com as demais pessoas e com a natureza. 

É nessa relação intrinsicamente humana dos acontecimentos históricos que 

reside a noção de que, sem conhecermos a nossa história, a história local, nacional e 

mundial, pouco podemos entender da infinidade de tramas sociais que se constituem 

à nossa volta. Não obstante, consideramos que esse conhecimento deve ser um 

direito dado a todos os indivíduos, uma vez que, sem se aprofundar na História de si 

e do mundo em que está inserido, não se é possível pensar e agir de forma crítica no 
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sentido de superação das contradições impostas pelas desigualdades sociais, pois 

tais mazelas não são fruto de um processo estanque, mas de toda uma conjuntura 

que se desenvolve através do tempo e que são próprias do pensar-agir humano. 

Nesse sentido, o desenvolvimento dos sujeitos deve estar arrolado em 

princípios educacionais e, por consequência, no ciclo ensino-aprendizagem, em base 

filosófica, epistemológica e metodológica que dê conta de deslocar, no Ensino Médio, 

o foco do mercado de trabalho e da preparação de vestibulares, para a pessoa 

humana (RAMOS, 2010). Esta condição tem em vista a preparação de indivíduos 

capazes de entenderem as condições de si e da coletividade – ou coletividades; 

grupos/movimentos sociais – com o objetivo de se pensar e agir frente aos processos 

históricos em suas diversidades econômicas, políticas, culturais, etc. Incentivar o 

conhecimento de tal dinâmica tem a intenção de fazer com que os sujeitos 

depreendam desta, as contradições que levam a gerar mistificações de seres 

humanos e grupos sociais que são, por intermédio de uma hierarquização 

fundamentada em teses pseudocientíficas ou pelas construções históricas e sociais, 

como no caso dos negros e negras, fundamentais para se manter uma noção 

equivocada de que há uma igualdade entre os grupos humanos: “brancos” e “negros”. 

Foi por meio do debate acerca do Ensino Médio Integrado como proposta 

educacional que se arvora no sentido de estabelecer a possibilidade de os estudantes 

estarem no centro da formação integral e omnilateral, enquanto sujeitos dotados de 

capacidade de refletir profundamente acerca do mundo que lhes cerca e de 

estabelecer horizontes de mudança social, tendo por base uma formação humana 

para e com seres humanos, que se desenvolveu esta pesquisa. Contiguamente 

procurou-se trazer para a discussão o currículo como produto de disputas, que vão 

desde sua fase prescrita – o legal (apoiado em leis) – à sua fase de implementação 

na sala de aula, em que tal implementação pode se dar com elementos didático-

pedagógicos distintos do preestabelecido por organismos governamentais e/ou 

mesmo dos órgãos de determinada instituição escolar.  

No cenário em que se vive atualmente, não se poderia deixar de mencionar a 

Lei 13.415/2017, que trata da contrarreforma do Ensino Médio e que, ao flexibilizar a 

formação no Ensino Médio, parcializa e deforma todo um horizonte de formação 

integral, destituindo a formação básica de sua característica elementar – o preparo 

para atuação cidadã crítica e consciente na vida prática social e no mundo do trabalho 
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– sob o viés de uma educação interessada não no mundo do trabalho, mas em 

fornecer mão de obra ao mercado de trabalho do capital. 

Inserido no debate amplo da educação, que envolve as disputas por 

concepções educacionais e curriculares distintas, encontra-se, de um lado, a proposta 

de formação ampla e integral associada ao Ensino Médio Integrado e, de outro, a 

contrarreforma do Ensino Médio, que emerge como predisposição a reduzir a última 

etapa da Educação Básica ao mero preparo de sujeitos competentes e flexíveis para 

atuação hábil enquanto arremedos de máquinas.  

É no contexto de disputas político-ideológicas de Ensino Médio que o ensino 

de História se alça como propulsor que enfatiza a relações humanas historicamente 

construídas, a fim de fazer demonstrar a importância de uma concepção educacional 

que permita fortalecer a compreensão de que sem permitir aos sujeitos o 

conhecimento dos acontecimentos históricos que tecem as amplas contradições das 

relações sociais, a integralidade dos seres humanos se esvazia de sentido e, 

consequentemente, as mazelas impregnadas em nossa sociedade, tais como o 

racismo, podem passar desapercebidas. 

Como proposta para o produto educacional como parte integrante deste 

trabalho e que envolvesse o componente curricular de História, houve a possibilidade 

de levar à discussão, no âmbito escolar, uma temática que se caracteriza por fazer 

parte do contexto onde se localiza o IFSC – Câmpus Gaspar: o racismo. Essa 

proposta foi realçada como fator importante da formação omnilateral dos estudantes, 

pois procurou leva-los a refletir e produzir, em diálogo com o professor, discussões, 

pesquisas e materiais que pudessem demonstrar traços históricos e que ainda 

permanecem vivos em meio à sociedade, e que tornam o racismo ainda um 

mecanismo agravante para a desigualdade social. 

O produto educacional – a sequência didática – que foi desenvolvida junto às 

turmas de quarta fase dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de Química 

e de Informática demonstrou que o debate acerca do racismo é inerente à realidade 

na qual os estudantes e a instituição como um todo estão imersos. Ao serem 

questionados, os alunos expuseram que a problemática do racismo é algo que se 

conecta às suas realidades, seja por terem presenciado casos de racismo ou por 

terem tido acesso a notícias que tratam do tema. 
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Ao terem sido levados a debater acerca do preconceito étnico-racial existente 

em nossa sociedade, permitiu-se, por meio do conhecimento cientificamente 

elaborado – as informações acerca da escravidão e das teorias racialistas – 

associadas às experiências diretas ou indiretas vividas pelos estudantes e, até 

mesmo, pelo professor da disciplina, a possibilidade de ampliação da consciência 

histórica dos estudantes. Ao se trabalhar esta temática em sala de aula foi possível 

perceber como isso se capilariza pelo tecido social e como a luta contra o racismo é 

importante. Dessa forma, foram apresentados vídeos elaborados pelos estudantes 

que contam a luta da emancipação da mulher, em especial, da mulher negra que sofre 

a discriminação por ser mulher e pela cor da pele; a situação dos jovens negros e a 

violência física e psicológica sofrida nos diversos ambientes sociais, seja na escola, 

na rua ou no trabalho; este último ambiente também recebeu uma atenção especial, 

em virtude de trazer à tona o horizonte mais próximo do contexto profissional e do 

trabalho como marca produtiva do capitalismo e que também carrega as marcas do 

racismo ao diferenciar brancos e negros desde os tipos de trabalho oferecidos a 

ambos até o próprio salário; não menos importante, a situação dos haitianos, que 

refugiados do caos estabelecido no Haiti, ao migrarem para o Brasil sofrem um duplo 

preconceito – o de serem negros e o de serem estrangeiros (a xenofobia) – e; numa 

perspectiva mais abrangente, os vídeos que tiveram como temática a convivência 

social com negros e negras, abordaram contextos diversos, nos quais o racismo se 

manifesta desde os olhares de desconfiança numa simples ida a um comércio, até 

situações mais diretas envolvendo racismo explícito. 

As atividades desenvolvidas junto aos referidos estudantes, bem como a 

análise do Questionário – 2ª parte, demonstrou que há espaço e, não apenas isso, há 

entendimento por parte deles de que discussões que abordam assuntos espinhosos, 

como é caso do racismo, são necessários, visto que fazem parte do seu cotidiano ao 

viverem em uma região... um país que carrega as marcas históricas do processo 

escravista, bem como das teorias racialistas importadas da Europa, e que ainda não 

deixaram cessar o estigma social ao qual estão submetidos os afrodescendentes/afro-

brasileiros. 

Para que se possa enredar a vida prática dos estudantes ao conhecimento 

científico, e disto se fundamentar a perspectiva de transformações sociais urgentes, 

depositando esperanças de que os jovens de hoje, dirigentes de amanhã (ARAÚJO; 



180 

SILVA, 2017), possam atuar de forma crítica e reflexiva mediados por um pensar e 

agir baseados no conhecimento poderoso (YOUNG, 2007), que a escola pode lhes 

fornecer afim de descortinar os fenômenos sociais velados pelo senso comum, há que 

se observar a educação como processo próprio das contradições que os estudantes 

e todo o corpo docente e dirigente das instituições escolares vivenciam no seio de 

uma sociedade estratificada e cingida por inúmeras mazelas. 

Tomando-se como base uma proposta pedagógica que permita aos sujeitos 

refletirem sua atuação enquanto sujeitos históricos e influentes no mundo em que 

vivem, tal como se demonstra a pedagogia histórico-crítica, bem como uma 

concepção educacional que abranja e se posicione em favor da formação integral dos 

estudantes, usufruindo do materialismo histórico e dialético como proposta filosófica 

de compreensão da concretude dos movimentos históricos constituídos pelas 

contradições geradas no próprio conviver social dos homens, e da educação integral 

– integradora de conhecimentos diversos para uma formação omnilateral – como 

característica epistemológica centrada na correlação entre trabalho, ciência e cultura, 

o ensino de História tende a contribuir para a formação totalizante dos indivíduos.  

Essa contribuição possibilita a ampliação da consciência histórica dos 

discentes, na medida em que lhes permite correlacionar a vida prática ao 

conhecimento científico em uma dimensão que não se faz estanque no tempo 

presente, mas que é fruto de uma interligação sensível entre o passado e o presente, 

e, além de correlacionar o “ontem” e o “hoje”, possa permitir aos sujeitos, planejar o 

futuro. 

O debate acerca do racismo é apenas um elemento que atravessa todas as 

dimensões de nossas vidas e sua historicidade colocada em prática em um 

determinado conjunto de alunos demonstra a profundidade do problema que se 

enraíza ao longo da história e que, em um ambiente que se pretende formador de 

pessoas com consciência histórica e reflexiva a respeito da realidade circundante e 

com uma percepção omnilateral dos acontecimentos, não pode abdicar de oportunizar 

àqueles que usufruem do seu espaço-tempo, uma educação que procure trabalhar os 

problemas sociais, em uma perspectiva de edificar condições que possam suplantar 

os fenômenos que lhes dão causa, a fim de se constituir uma sociedade mais digna e 

justa em todos os ambientes ocupados pelos homens. 
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Embora esta pesquisa tenha demonstrado que há espaço para uma formação 

integral em ambientes que ofertem o Ensino Médio Integrado, não há como se formar 

um ser humano no seu todo complexo: 1) com uma proposta curricular que venha a 

reduzir a formação geral em detrimento da formação técnica, pois esta, em caráter 

estrito, não dá conta por si só de uma formação humana e integral; 2) sem se discutir 

temáticas que atravessam todo o escopo social, neste caso, incluindo-se aí a 

dimensão profissionalizante, uma vez que tal dimensão está inserida como parte 

integrante de um todo social e; 3) sem adentrar a historicidade dos fatos edificados 

pelos homens e sem a discussão/politização desses fatos. 

Tais elementos, sem a pretensão de os ter como únicos e acabados, são 

algumas perspectivas de desafios encontrados para a formação integral a partir do 

levantamento bibliográfico e documental realizado nesse trabalho, bem como na 

pesquisa realizada junto aos estudantes, que colocam situações a serem observadas 

no horizonte do Ensino Médio Integrado e do ensino de História, no IFSC – Câmpus 

Gaspar, tais como: a concepção educacional da Lei 13.415/2017 e seus possíveis 

impactos na fundamentação das desarticulações entre ensino propedêutico e ensino 

profissionalizante; a constituição dos projetos pedagógicos que perpassam as 

dimensões do currículo, e que, por ora, em sua forma escrita não deixam claras o 

concepções de ensino integrado, do contrário, parecem ir mais ao encontro do que a 

Lei nº 13.415/2017 vem a propor, isto é, da formação por competências, fragmentária 

e pragmática; e, por fim, tendo em vista que alguns alunos ainda sentem dificuldades 

em conceber que o debate em torno de temas como o racismo estão amalgamados 

em sua formação técnica e profissional, deve-se aprofundar os debates acerca de por 

qual concepção educacional se pretende guiar o IFSC – Câmpus Gaspar, seus cursos 

e, por consequência, toda a cadeia institucional do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

Dessa forma, torna-se a salientar que esta foi uma pesquisa realizada com um 

público-alvo específico e em condições específicas institucionais e de sala de aula, e 

pelo fato de ser o conhecimento algo naturalmente imensurável e sempre passível de 

ser revisto e (re)interpretado e ampliado, este trabalho não pretende reduzir-se a 

termo. Portanto, deixamos aqui sugestões de estudos a serem implementados. 

Ampliar as pesquisas, no âmbito do próprio IFSC – Câmpus Gaspar ou do IFSC como 

um todo acerca de: a) como os estudantes sentem a contribuição do próprio ensino 
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de História em suas trajetórias de formação no Ensino Médio Integrado; b) como se 

dá a construção dos projetos de cursos – se há amplas discussões – espaço e tempo, 

para docentes e comunidade escolar como um todo, debaterem a criação de cursos 

ou se há apenas formalidades cumpridas sem a reflexão mais aprofundada no tocante 

às concepções educacionais nas quais devem estar embasados os cursos; c) inserido 

no escopo dos projetos de curso, como acontece a discussão das temáticas que 

fazem parte dos conteúdos a serem estabelecidos como primordiais em meio às 

disputas curriculares; d) como e se está sendo debatida de forma ampla os riscos que 

a Lei 13.415/2017 pode trazer para o projeto de Ensino Médio Integrado e de formação 

integral e; e) por fim, qual a base filosófica, epistemológica e metodológica em que 

está baseada a concepção de educação tanto do IFSC – Câmpus Gaspar, quanto do 

IFSC como um todo. 

Diante dessas palavras, encerramos este trabalho com duas certezas: a 

primeira diz respeito ao fato de que “a realidade é mais rica que qualquer teoria, 

qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela” 

(MINAYO, 2016, p. 14). A segunda, se dá no horizonte de que a educação escolar 

deve fomentar a emancipação, a autonomia e a perspectiva de mudanças sociais no 

intuito de mais igualdade, respeito, justiça e dignidade entre os seres humanos, do 

contrário, estamos todos os envolvidos na educação fadados a repetir os mesmos 

erros históricos que persistem em dividir os indivíduos e as sociedades na dualidade 

estrutural-educacional entre pobres e ricos, brancos e negros, etc..., os que detêm o 

poder e os que pelo poder são massacrados. 
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APÊNDICE A – TALE 

 

 

 

TALE - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) estudante, este termo serve para informar você a respeito da pesquisa que se 
pretende desenvolver e convidá-lo(a) a participar dela. É muito importante que você leia 
completamente este termo, para poder verificar todas as informações pertinentes a esta 
pesquisa. 
 

Informações preliminares 

Pesquisa de Mestrado 
Título da pesquisa 

A contribuição do Ensino de História para a formação dos estudantes dos 
cursos técnicos integrados do IFSC – Câmpus Gaspar: o Racismo em 
debate 

Pesquisador 
Responsável 

Leandro Regis | Orientador: Adriano Larentes da Silva, Dr. 

 
Instituição 

 

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC 
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros – CEP: 88075-010, Florianópolis/SC. 
Telefone: (48) 3877 9000 

Local de coleta de 
dados 

Turmas da 04ª fase, no semestre (2018-2), dos Cursos Técnicos 
Integrados de Química e Informática – IFSC Câmpus Gaspar 

Esta pesquisa pretende verificar as seguintes ideias 

1 - A compreensão da importância do Ensino de História para a formação de consciência histórica a 

respeito de temas relevantes, como as relações étnico-raciais, inserido em um currículo que conta 
com disciplinas de formação geral (História, Língua Portuguesa, etc.) e disciplinas de formação técnica 
(Química e Informática). 

2 – A ideia de que um currículo integrado que agregue disciplinas de formação geral e de formação 
técnica, pode auxiliar na formação de cidadãos preparados não apenas para o exercício técnico da 
profissão escolhida, mas, também, como cidadãos preparados para observar e refletir problemas e 
situações do mundo atual. 

Os benefícios que esperamos alcançar com esta pesquisa 

1 – Apontar a importância do ensino integrado (uma proposta educativa que proporcione formação 

geral e profissional em um mesmo curso), para a formação de sujeitos capazes de se tornarem 
cidadãos com grande habilidade profissional e com visão de mundo ampliada. 

2 – Colaborar para que os jovens de hoje – dirigentes de amanhã, se atentem à existência de 

problemas étnico-raciais que presentes no Brasil e, por consequência, na Região do Vale do Itajaí e, 
que a partir deste conhecimento ajudem a fomentar uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa e 
pacífica. 

Informações do projeto 

1 – O projeto a ser desenvolvido por mim, Leandro Regis, tem como materiais auxiliares as pesquisas 
bibliográficas (exemplo: livros,) e documentais (exemplo: Projeto pedagógico de curso), para o 
desenvolvimento da parte teórica, que contempla o ensino integrado, o ensino de História e a formação 
da consciência histórica e os projetos pedagógicos. Além disso, deve contemplar um Produto 
Educacional. Este produto educacional será uma atividade a ser elaborada e realizada em conjunto 
com o professor de ensino de História, tendo por base, questões étnico-raciais a serem trabalhadas 
junto ao conteúdo desta disciplina. 

2 – Como ferramenta de coleta de dados serão feitos questionários a serem respondidos 
voluntariamente pelos alunos. Com aplicação de um questionário antes do início da atividade e um 
questionário ao fim da realização da atividade. Isto tem o objetivo de apreciar a evolução do 
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entendimento da importância do ensino de História no contexto do ensino técnico integrado ao ensino 
médio e do debate acerca de questões étnico-raciais, tais como o preconceito. 

Informações legais 

1 – Não haverá riscos para a integridade física em decorrência de participação na pesquisa. Porém 
podem haver momentos de desconforto ou embaraço ao responder qualquer um dos questionários. 

2 – Esta pesquisa seguirá as normas éticas para pesquisas conforme o disposto pelo Conselho 

Nacional de Saúde – Resolução n. 466, de 12/12/2012 e Resolução n. 510, de 07/04/2016, que são 
legislações do Ministério da Saúde e que falam sobre a ética na pesquisa que envolve seres humanos.  

Contato com o pesquisador 

1 – Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou pedir 

qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com o pesquisador responsável através 
do telefone (47) 9 9203-7783 ou pelo e-mail leandroregis84@gmail.com 

Garantias 

1 – Você tem garantida a possibilidade de não aceitar responder aos questionários, de responde-

los em parte, ou de retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua 
decisão, bastando, para isso, comunicar ao pesquisador responsável. (Você só poderá participar da 
pesquisa tendo expressa autorização de seu pai ou mãe ou responsável legal). 
2 - As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas apenas em 

eventos ou publicações, sem a identificação dos participantes, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação.  
3 – Não haverá custos para participação na pesquisa. 
4 – Este termo será impresso e assinado em três vias de igual teor, permanecendo uma, com o 

pesquisador, outra com o estudante e uma terceira com o orientador. 

 
Autorização do aluno participante 

1 – Eu, _________________________________________________________, estudante do Curso 

Técnico em __________________________ Integrado ao Ensino Médio do IFSC-Câmpus Gaspar, fui 
informado(a) sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi 
a explicação. Por isso, eu concordo em participar da pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e 
que posso ou não responder aos questionários de coleta de dados no decorrer da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) Professor(a) 

de História 

 

Assinatura do pesquisador 

 

Leandro Regis 

Assinatura do orientador 

 

Adriano Larentes da Silva 

 

Florianópolis, ___/___/2018. 
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APÊNDICE B – TCLE 

 

 

 

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhor pai ou mãe ou responsável legal, este termo serve para informar você a respeito da 
pesquisa que se pretende desenvolver com a participação de seu(sua) filho(a) ou menor sob 
sua guarda ou tutela. É muito importante que você leia completamente este termo. 

 

Informações preliminares 

Pesquisa de Mestrado 
Título da pesquisa 

A contribuição do Ensino de História para a formação dos estudantes dos 
cursos técnicos integrados do IFSC – Câmpus Gaspar: o Racismo em 
debate 

Pesquisador 
Responsável 

Leandro Regis | Orientador: Adriano Larentes da Silva, Dr. 

 
Instituição 

 

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC 
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros – CEP: 88075-010, Florianópolis/SC. 
Telefone: (48) 3877 9000 

Local de coleta de 
dados 

Turmas da 04ª fase, no semestre (2018-2), dos Cursos Técnicos 
Integrados de Química e de Informática – IFSC Câmpus Gaspar 

Esta pesquisa pretende verificar as seguintes ideias 

1 - A compreensão da importância do Ensino de História para a formação de consciência histórica a 

respeito de temas relevantes, como as relações étnico-raciais, inserido em um currículo que conta 
com disciplinas de formação geral (História, Língua Portuguesa, etc.) e disciplinas de formação técnica 
(Química e Informática). 

2 – A ideia de que um currículo integrado que agregue disciplinas de formação geral e de formação 
técnica, pode auxiliar na formação de cidadãos preparados não apenas para o exercício técnico da 
profissão escolhida, mas, também, como cidadãos preparados para observar e refletir problemas e 
situações do mundo atual. 

Os benefícios que esperamos alcançar com esta pesquisa 

1 – Apontar a importância do ensino integrado (uma proposta educativa que proporcione formação 

geral e profissional em um mesmo curso), para a formação de sujeitos capazes de se tornarem 
cidadãos com grande habilidade profissional e com visão de mundo ampliada. 

2 – Colaborar para que os jovens de hoje – dirigentes de amanhã, se atentem à existência de 

problemas étnico-raciais que presentes no Brasil e, por consequência, na Região do Vale do Itajaí e, 
que a partir deste conhecimento ajudem a fomentar uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa e 
pacífica. 

 
Informações do projeto 

1 – O projeto a ser desenvolvido por mim, Leandro Regis, tem como materiais auxiliares as pesquisas 

bibliográficas (exemplo: livros,) e documentais (exemplo: Projeto pedagógico de curso), para o 
desenvolvimento da parte teórica, que contempla o ensino integrado, o ensino de História e a formação 
da consciência histórica e os projetos pedagógicos. Além disso, deve contemplar um Produto 
Educacional. Este produto educacional será uma atividade a ser elaborada e realizada em conjunto 
com o professor de ensino de História, tendo por base, questões étnico-raciais a serem trabalhadas 
junto ao conteúdo desta disciplina. 
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2 – Como ferramenta de coleta de dados serão feitos questionários a serem respondidos 

voluntariamente pelos alunos. Com aplicação de um questionário antes do início da atividade e um 
questionário ao fim da realização da atividade. Isto tem o objetivo de apreciar a evolução do 
entendimento da importância do ensino de História no contexto do ensino técnico integrado ao ensino 
médio e do debate acerca de questões étnico-raciais, tais como o preconceito. 

Informações legais 

1 – Não haverá riscos para a integridade física em decorrência de participação na pesquisa. Porém 

podem haver momentos de desconforto ou embaraço ao responder qualquer um dos questionários. 

2 – Esta pesquisa seguirá as normas éticas para pesquisas conforme o disposto pelo Conselho 
Nacional de Saúde – Resolução n. 466, de 12/12/2012 e Resolução n. 510, de 07/04/2016, que são 
legislações do Ministério da Saúde e que falam sobre a ética na pesquisa que envolve seres humanos.  

Contato com o pesquisador 

1 – Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou pedir 
qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com o pesquisador responsável através 
do telefone (47) 9 9203-7783 ou pelo e-mail leandroregis84@gmail.com 

Garantias 

1 – O participante (seu filho ou sua filha ou menor sob sua guarda) tem garantida a possibilidade 
de não aceitar responder aos questionários, de responde-los em parte, ou de retirar sua permissão a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão, bastando, para isso, comunicar ao 
pesquisador responsável.  
2 - As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas apenas em 
eventos ou publicações, sem a identificação dos participantes, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação.  
3 – Não haverá custos para participação na pesquisa. 
4 – Este termo será impresso e assinado em três vias de igual teor, permanecendo uma, com o 
pesquisador, outra com o pai ou mãe ou responsável legal e uma terceira com o orientador. 

Autorização do pai ou mãe ou responsável legal 

1 – Eu, _________________________________________________________, responsável pelo(a) 

estudante _______________________________________________, telefone (do pai ou mãe ou 
responsável legal) __________________________________________, li e entendi todas as 
informações contidas nesse termo de consentimento e, assino abaixo, confirmando através deste 
documento meu consentimento para participação do(a) meu(minha) filho(a) na coleta de dados por 
que é parte da pesquisa a ser desenvolvida na disciplina de História.  

 

Assinatura do(a) Professor(a) 

de História 

 

Assinatura do pesquisador 

 

Leandro Regis 

Assinatura do orientador 

 

Adriano Larentes da Silva 

 

Florianópolis, ___/___/2018. 
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APÊNDICE C – TCLE – PROF. MATEUS 

 

 

 

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhor(a) professor(a), este termo serve para informar você a respeito da pesquisa que se 
pretende desenvolver com a participação de turmas em que você leciona. É muito importante 
que você leia completamente este termo. 

 

Informações preliminares 

Pesquisa de Mestrado 
Título da pesquisa 

A contribuição do Ensino de História para a formação dos estudantes dos 
cursos técnicos integrados do IFSC – Câmpus Gaspar: o Racismo em 
debate 

Pesquisador 
Responsável 

Leandro Regis | Orientador: Adriano Larentes da Silva, Dr. 

 
Instituição 

 

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC 
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros – CEP: 88075-010, Florianópolis/SC. 
Telefone: (48) 3877 9000 

Local de coleta de 
dados 

Turmas da 04ª fase, no semestre (2018-2), dos Cursos Técnicos 
Integrados de Química e  de Informática – IFSC Câmpus Gaspar 

 
Esta pesquisa pretende verificar as seguintes ideias 

1 - A compreensão da importância do Ensino de História para a formação de consciência histórica a 

respeito de temas relevantes, como as relações étnico-raciais, inserido em um currículo que conta 
com disciplinas de formação geral (História, Língua Portuguesa, etc.) e disciplinas de formação técnica 
(Química e Informática). 

2 – A ideia de que um currículo integrado que agregue disciplinas de formação geral e de formação 
técnica, pode auxiliar na formação de cidadãos preparados não apenas para o exercício técnico da 
profissão escolhida, mas, também, como cidadãos preparados para observar e refletir problemas e 
situações do mundo atual. 

 
Os benefícios que esperamos alcançar com esta pesquisa 

1 – Apontar a importância do ensino integrado (uma proposta educativa que proporcione formação 
geral e profissional em um mesmo curso), para a formação de sujeitos capazes de se tornarem 
cidadãos com grande habilidade profissional e com visão de mundo ampliada. 

2 – Colaborar para que os jovens de hoje – dirigentes de amanhã, se atentem à existência de 
problemas étnico-raciais que presentes no Brasil e, por consequência, na Região do Vale do Itajaí e, 
que a partir deste conhecimento ajudem a fomentar uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa e 
pacífica. 

 
Informações do projeto 

1 – O projeto a ser desenvolvido por mim, Leandro Regis, tem como materiais auxiliares as pesquisas 
bibliográficas (exemplo: livros,) e documentais (exemplo: Projeto pedagógico de curso), para o 
desenvolvimento da parte teórica, que contempla o ensino integrado, o ensino de História e a formação 



198 

da consciência histórica. Além disso, deve contemplar um Produto Educacional. Este produto 
educacional será uma atividade a ser elaborada e realizada em conjunto com o(a) professor(a) de 
ensino de História, tendo por base, questões étnico-raciais a serem trabalhadas junto ao conteúdo 
desta disciplina. 

2 – Como ferramenta de coleta de dados serão feitos questionários a serem respondidos 
voluntariamente pelos alunos. Com aplicação de um questionário antes do início da atividade e um 
questionário ao fim da realização da atividade. Isto tem o objetivo de apreciar a evolução do 
entendimento da importância do ensino de História no contexto do ensino técnico integrado ao ensino 
médio e do debate acerca de questões étnico-raciais, tais como o preconceito. 

 
Informações legais 

2 – Esta pesquisa seguirá as normas éticas para pesquisas conforme o disposto pelo Conselho 

Nacional de Saúde – Resolução n. 466, de 12/12/2012 e Resolução n. 510, de 07/04/2016, que são 
legislações do Ministério da Saúde e que falam sobre a ética na pesquisa que envolve seres humanos.  

 
Contato com o pesquisador 

1 – Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou pedir 
qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com o pesquisador responsável através 
do telefone (47) 9 9203-7783 ou pelo e-mail leandroregis84@gmail.com 

 
Garantias 

1 – O participante (aluno) tem garantida a possibilidade de não aceitar responder aos 

questionários, de responde-los em parte, ou de retirar sua permissão a qualquer momento, sem 
nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão, bastando, para isso, comunicar ao pesquisador 
responsável.  
2 - As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas apenas em 

eventos ou publicações, sem a identificação dos participantes, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação.  
3 – Não haverá custos para participação na pesquisa. 
4 – Este termo será impresso e assinado em três vias de igual teor, permanecendo uma, com o 

pesquisador, outra com o(a) professor(a) e uma terceira com o orientador. 

 
Consentimento do(a) professor(a) responsável pela disciplina de História 

1 – Eu, _________________________________________________________, professor(a) 

responsável pela disciplina de História, nas turmas participantes da pesquisa, li e entendi todas as 
informações contidas nesse termo de consentimento e assino abaixo, confirmando através deste 
documento, meu consentimento para colaboração na realização da atividade a ser aplicada junto às 
turmas objeto desta pesquisa, bem como estou ciente dos questionários a serem aplicados nas 
mesmas. 

 

Assinatura do(a) Professor(a) 

de História 

 

Assinatura do pesquisador 

 

Leandro Regis 

Assinatura do orientador 

 

Adriano Larentes da Silva 

 

Florianópolis, ___/___/2018. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 1ª PARTE 

 
 
Orientador: Prof. Dr. Adriano Larentes da Silva. 
Mestrando: Leandro Regis. 
 
Não haverá identificação dos estudantes.  
Data: ____/____/______. 
 

QUESTIONÁRIO – 1 ª parte 

O objetivo desta pesquisa é analisar a compreensão da importância do ensino de História para a 
formação integral do estudante dentro de um contexto de formação integrada (disciplinas de formação 
geral e disciplinas de formação técnica em um mesmo currículo), bem como perceber como a 
abordagem de temas relacionados a questões étnico-raciais pode auxiliar na formação de um sujeito 
capaz de entender mais profundamente a sociedade em que está inserido, na perspectiva de que com 
conhecimento se possa buscar tornar o mundo um lugar mais digno, justo e tolerante para se viver. 
 

Leve em conta que não existem respostas certas ou erradas. Responda de acordo com seu sentimento, 
entendimento e interpretação. Também não há questões obrigatórias, bem como você pode responder 

ao questionário por inteiro, em partes ou, simplesmente, não responder. Não responder ou responder 
em partes ao questionário, não lhe acarretará qualquer problema. Por último, frisa-se que não há 
qualquer necessidade de você se identificar. 
 

Questões. 

1 – Você é de qual curso técnico integrado, no Câmpus Gaspar? 

(  ) Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio 

(  ) Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

 

2 – Você está em que fase do curso? 

( ) 1ª; ( ) 2ª; ( ) 3ª; ( ) 4ª; ( ) 5ª; ( ) 6ª. 

 

3 - Entende que o Ensino de História se relaciona com seu cotidiano, numa perspectiva de 

compreensão do que acontece no mundo à sua volta?  

(   ) Sim; 

(   ) Não. 

 

4 - Você lembra de ter visto notícias que tratavam de preconceitos étnico-raciais?   

(   ) Sim, uma ou mais vezes; 
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(   ) Nunca. 

 

5 – Você já presenciou algum ato de preconceito racial?  

(   ) Sim, uma ou mais vezes; 

(   ) Nunca. 

 

6 – Conhece alguém que tenha sofrido algum tipo de preconceito étnico-racial?  

(   ) Sim, uma ou mais pessoas; 

(   ) Não. 

 

7 – Você já foi vítima de preconceito étnico-racial?  

(   ) Sim, uma ou mais vezes; 

(   ) Nunca. 

 

8 – Acredita que realizar atividades que busquem mesclar os conteúdos trabalhados na disciplina de 

História com o debate acerca de questões étnico-raciais é importante para a formação do estudante de 

curso técnico integrado ao ensino médio? 

(   ) Sim; 

(   ) Não. 

 

9 – Entende que debater acerca de questões étnico-raciais se associa tanto ao “mundo social e de 

convivência” e por isso, também reflete nas relações profissionais? 

(   ) Sim; 

(   ) Não. 

 

10 – Compreende que temas tais como preconceitos étnico-raciais devem ser debatidos no âmbito 

escolar? 

(   ) Sim; 

(   ) Não. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO 2ª PARTE 

 

QUESTIONÁRIO – 2 ª parte 

 
Orientador: Prof. Dr. Adriano Larentes da Silva 
Mestrando: Leandro Regis 
Data: ___/___/_____. 
 
O objetivo desta pesquisa é analisar a compreensão da importância do ensino de História para a 
formação integral do estudante dentro de um contexto de formação integrada (disciplinas de formação 
geral e disciplinas de formação técnica e profissional em um mesmo currículo), bem como perceber 
como a abordagem de temas relacionados a questões étnico-raciais pode auxiliar na formação de um 
sujeito capaz de entender mais profundamente a sociedade em que está inserido, na perspectiva de 
que com conhecimento se possa buscar tornar o mundo um lugar mais digno, justo e tolerante para se 
viver. 

Leve em conta que não existem respostas certas ou erradas. Responda de acordo com seu sentimento, 
entendimento e interpretação. Também não há questões obrigatórias, bem como você pode responder 

ao questionário por inteiro, em partes ou, simplesmente, não responder. Não responder ou responder 
em partes ao questionário, não lhe acarretará qualquer problema. Por último, frisa-se que não há 
qualquer necessidade de você se identificar. 
 
 
Questões. 

 
1 – Você acredita que um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, ou seja, um curso que contenha 

em um único currículo, disciplinas de formação geral (História, Sociologia, Língua Portuguesa, etc.) e 

de formação técnica e profissional (Química, Informática, etc.), pode lhe possibilitar uma formação mais 

ampliada do que se você estudasse apenas as disciplinas de formação técnica e profissional? Sim ou 

não e por quê. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2 – Percebe que o Ensino de História se relaciona com seu cotidiano, e esta disciplina fazer parte da 

grade curricular do seu curso é importante para sua formação enquanto estudante, cidadão e futuro 

profissional na área em que vier a atuar? Sim ou não e por quê. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3 – Compreende que o Ensino de História possibilita, por meio da relação entre passado e presente, 

conhecer melhor o mundo à nossa volta e, por meio desse conhecimento, permite agir para melhorar 

o futuro das relações humanas? Sim ou não e por quê. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4 – Você já teve, em ano(s) anterior(es) no IFSC-Câmpus Gaspar, a oportunidade de debater temas 

relacionados a preconceitos étnico-raciais na disciplina de História? Se sim, você produziu ou ajudou a 

produzir algum material, tal como vídeo, teatro ou outro(s)? Descreva de forma breve a experiência. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5 – Compreende que atividades que visam debater o tema do preconceito étnico-racial, vinculam-se, 

também, com sua formação técnica e profissional, como possibilidade de qualificar esta formação? Sim 

ou não e por quê. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


