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Introdução.

O presente texto busca apresentar a pesquisa que está sendo desenvolvida no Programa

de Pós-Graduação em Educação, modalidade Mestrado, da Universidade Federal de Santa

Maria, na Linha de Pesquisa: Práticas Escolares e Políticas Públicas (LP2), com o

financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES).

A investigação consiste em analisar as práticas docentes de professores da disciplina de

História na Educação Básica e a sua contribuição na construção da cidadania de seus alunos.

Desta forma, apresentaremos de forma sucinta os objetivos e o caminhada metodológica que

nos propomos, com o desígnio de desenvolver uma investigação entorno das propostas

educacionais, focando o espaço pedagógico, sobretudo no que se refere à área da História.

Metodologia.

O encaminhamento metodológico deste estudo consiste de uma pesquisa qualitativa

aliada a uma revisão bibliográfica sobre a temática proposta. Para tal está lida as obras

selecionadas e fichadas, para que assim seja possível armazenar as informações que serviram

para a discussão. por objetivo tangenciar o conceito de cidadania.

No que diz respeito à categoria de cidadania, estamos nos apropriando, sobretudo, do

conceito levantado por T. H. Marshall (1967).

Já no que diz respeito a pesquisa com os docentes, utilizaremos como método a

História Oral temática, a partir da elaboração de entrevistas semi-estruturadas com

professores do Ensino Básico da disciplina de História. A pesquisa será guiada a partir da

elaboração de entrevistas semi-estruturadas, pois esta “ao mesmo tempo que valoriza a

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para o que informante

alcance a liberdade e a espontaneidade necessária ao enriquecimento a investigação

(TRIVIÑOS, 1987, p.146).



A intervenção guiada por um questionário pré-definido com os professores. Optou-se

por este caminho por compreender que “A história oral temática não só admite o uso do

questionário, mas, mais do que isto, este se torna pela fundamental para a aquisição dos

detalhes procurados.” (MEIHY, 1996, p.41).

Resultados e Discussão

A pesquisa encontra-se me desenvolvimento, até o momento nos debruçamos na

compreensão da categoria de análise que irá guiar a pesquisa em campo, isso é, cidadania. Os

três elementos da cidadania exposto por Marshall (1967), servirão como suporte para as

análises. Contudo cabe ressaltar que assim como defendeu José Murilo de Carvalho (2008) a

pirâmide de direitos expostos por Marshall (1967) na apreciação da construção do conceito de

cidadania, é posto no Brasil de cabeça para baixo. Por isso deve-se reservar espaço para tanto

e buscar na gênese do conceito, isso é na polis grega, mas também ressaltar os processos

históricos da delegação do status de cidadania no Brasil. Deste modo, busca-se introduzir as

práticas pedagógicas neste processo.

A categoria de cidadania que irá servir de base a nossas análises foi pensada partindo-

se da realidade que é necessário fazer uma conceitualização de tal terminologia. Necessidade

que se apresenta tendo em vista a banalização do termo, sendo utilizado na atualidade como

sinônimo de eleitor, sujeito, individuo, pessoa, trabalhador, ou mesmo para demonstrar uma

ação social. Podemos perceber tal fato pela disseminação pelos municípios e estados

brasileiro com a criação das secretarias de cidadania, com o papel de promover ações sociais

muitas vezes confundidas com assistencialismo. “A cidadania, literalmente, caiu na boca do

povo.” (CARVALHO, 2008, p.07).

Conclusões

A primeira etapa da pesquisa, que consiste na solidificação do conceito de cidadania

encontra-se me fase final, e no momento estamos começando a elaboração da pesquisa com os

docentes. Assim buscar-se-á adentrar nos desafios que estes sujeitos encontram em suas

praticas pedagógicas, focando principalmente o espaço educativo como um espaço possível

para a construção da cidadania. Isso posto que acreditarmos que tendo consolidado a

discussão teórica, os professores, que são sujeitos que lidam diretamente e diariamente com

esta realidade, podem contribuir substancialmente com a pesquisa.
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