
 

 

 

A oficina “Usos de fontes históricas em sala de aula”, promovida nos dias 28/10, 

30/10 e 01/11 pelo Laboratório de Ensino de História da Escola de Ciências 

Sociais/CPDOC teve como objetivo trazer para o âmbito da disciplina “Oficina do 

Material Didático”, do oitavo período do nosso curso licenciatura em História, 

professores dos ensinos fundamental e médio das redes pública e privada para a 

concepção, debate e produção de materiais didáticos a partir do uso de fontes históricas. 

O objetivo geral da Oficina foi o desenvolvimento de um trabalho prático de criação de 

material didático através dos documentos históricos originais do acervo de arquivos 

pessoais do CPDOC. Nosso acervo é composto por documentos relativos à História 

Contemporânea Brasileira pós-1930. A temática abordada nesta primeira edição da 

Oficina “Usos de fontes históricas em sala de aula” será o Golpe de 1964 e a ditadura 

militar.  

A atividade contou com a participação de um grupo diverso de professores das 

redes pública - estadual, municipal e federal - e da rede privada, dos ensinos 

fundamental e médio, incluindo alguns professores com experiência em educação de 

jovens e adultos. O grupo selecionado foi formado essencialmente por professores de 

História e Sociologia. Sua experiência de trabalho em sala de aula, bastante heterogênea 

dada à peculiaridade de cada escola, foi essencial na condução e construção do saber 

histórico produzido ao final dos dias de trabalho. Com um total de quinze professores, a 

dinâmica da oficina foi possibilitada através da divisão em grupos de trabalho.  

Os alunos do último período do curso de Licenciatura em História de nossa 

Escola se envolveram diretamente com a atividade, atuando como monitores 

responsáveis pela concepção da dinâmica da oficina e do trabalho prático com os grupos 



de professores. Após o debate teórico da primeira aula, onde alguns professores 

relataram a existência ou não de experiências com uso de fontes históricas em sala de 

aula, partimos para a definição de quatro grandes temas dentro do escopo mais amplo 

proposto: Golpe de 1964 e Ditadura militar. Sendo assim, cada monitor ficou 

responsável por um dos temas previamente definidos: Pré-golpe de 1964, Atos 

Institucionais, Milagre Econômico e Redemocratização.  

Tais grupos ficaram responsáveis pela pesquisa dos temas selecionados em 

nosso acervo histórico, localizando possíveis fontes para o uso em sala de aula. Sempre 

centralizada pelos monitores, participantes ativos da construção dos conteúdos, foram 

levados para sala de aula documentos originais do nosso acervo. Com destaque para 

cartas e documentos de alguns dos principais nomes da política nacional como Tancredo 

Neves, Ernesto Geisel, Roberto Campos e Eugênio Gudin, buscamos assim aproximar a 

comunidade de professores das fontes históricas, sensibilizando-os através do contato 

direto com as mesmas.  

Os grupos trabalharam então questões colocadas ao longo da oficina buscando 

utilizar a fonte histórica em sala de aula com o olhar do historiador, promovendo 

perguntas e reflexões em cima das fontes, problematizando seu uso em sala de aula de 

modo a promover o senso crítico dos alunos envolvidos. O resultado foi um trabalho de 

altíssimo nível, apresentando ao final da oficina pelos grupos a partir dos temas 

propostos, superando as expectativas de trabalho de todos – alunos, professores e 

monitores da atividade.  

Nossos objetivos iniciais foram alcançados de maneira brilhante. A interação dos 

nossos alunos de licenciatura com professores das redes pública e privada, trazendo suas 

experiências em sala de aula para dentro da Escola de Ciências Sociais/CPDOC, bem 

como a aproximação destes professores com o acervo histórico único existente em nossa 

instituição foram sem dúvida os pontos altos da oficina. Além disso, promoveram um 

debate aprofundado sobre o tema, produzindo uma sequência didática de algumas aulas 

como produto final da atividade proposta, disponível para consulta na página do 

Laboratório de Ensino de História da Escola de Ciências Sociais/CPDOC. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


