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Apresentação: 

Este simpósio temático constitui-se como espaço para a apresentação de pesquisas no campo 
da História articuladas à história do ensino de história, à formação docente e às práticas 
escolares. Dessa maneira, os trabalhos sobre a constituição da História como disciplina escolar 
no Brasil, as relações entre a produção do conhecimento histórico e as práticas da história 
escolar, a consciência histórica, a juventude, as identidades, a educação do campo, a cultura 
escolar, o espaço escolar, o currículo, o saber histórico escolar, os saberes e as práticas 
docentes produzidas no espaço escolar, na licenciatura e nos projetos de iniciação à docência 
constituem-se como o eixo das reflexões, bem como as questões relacionadas aos processos 
de formação do professor-pesquisador através do uso de novas metodologias de ensino e 
pesquisa que envolvem  as diferentes linguagens e fontes históricas  no ensino de história e a 
produção de materiais didáticos que incorporem as novas tecnologias da informação e da 
comunicação. Enfim, o simpósio também acolhe trabalhos que tenham como objeto de 
pesquisa o ensino de história e suas interfaces com a aprendizagem e formação histórica, nas 
diferentes etapas da educação básica: anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino 
médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Justificativa: 

Considerando a ampliação dos estudos sobre o ensino de história atualmente e sua 
importância para a transformação da realidade escolar e da formação histórica dos jovens 
brasileiros, este simpósio se apresenta como um lugar para a socialização e o debate acerca 
das trajetórias de pesquisa e práticas de ensino, bem como para incentivar novas investigações 
nessa área. 
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