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		CURSO	DE	EXTENSÃO	EM	PARCERIA	COM	A	EAPE-SEEDF	(2020)	
	
Nome	do	curso:		
OUTRAS	 BRASÍLIAS:	 ENSINO	DE	 HISTÓRIA	 DO	DISTRITO	 FEDERAL	 A	 PARTIR	 DE	 FONTES	 DOCUMENTAIS	 DO	
ARQUIVO	PÚBLICO	DO	DF	
	
Proponente:	Prof.	Dra.	Cristiane	de	Assis	Portela,	Departamento	de	História	da	UnB	
Modalidade:	Presencial	(Encontros	coletivos:	12	no	1o	semestre	e	06	no	2o	semestre)	
Local:	Universidade	de	Brasília,	Campus	Darcy	Ribeiro	Asa	Norte	
Carga-Horária:	180	horas	diretas/indiretas	(90h	no	Módulo	I	e	90h	no	Módulo	II)	
Quantidade	de	Turmas:	02	(às	quintas-feiras,	01	no	matutino	e	01	no	vespertino),	com	25	vagas	em	cada	turma	
(e	a	possibilidade	de	05	vagas	adicionais	em	cada	turma)	
Público-alvo:	Professores	de	História	e	demais	componentes	curriculares	(que	estejam	em	regência	de	classe	no	
Ensino	Médio,	Anos	Finais	do	Ensino	Fundamental	e/ou	EJA	no	ano	de	2020	e	tenham	interesse	em	trabalhar	
em	sala	de	aula	com	temáticas	relacionadas	ao	Distrito	Federal)	
	

Objetivo	Geral:		
O	curso	propõe	compreender,	debater	e	desenvolver	estratégias	didático-metodológicas	para	o	uso	de	fontes	
documentais	 no	 ensino	 de	 história	 do	 Distrito	 Federal,	 oferecendo	 formação	 continuada	 para	 docentes	 dos	
Anos	 Finais	 do	 Ensino	 Fundamental,	 do	 Ensino	Médio	 e/ou	da	 Educação	de	 Jovens	 e	Adultos	 que	 atuam	em	
escolas	da	rede	pública	de	ensino.	Trata-se	de	uma	oferta	em	parceria	com	a	EAPE-	Subsecretaria	de	Formação	
Continuada	 dos	 Profissionais	 da	 Educação	 (SEEDF)	 e	 apoio	 institucional	 da	 Coordenação	 de	 Integração	 das	
Licenciaturas-	CIL/UnB.		
	
Objetivos	Específicos:	

- Avaliar	as	narrativas	históricas	construídas	sobre	o	DF,	identificando	elementos	hegemônicos;	
- Conhecer	e	analisar	fontes	documentais	do	acervo	histórico	do	Arquivo	Público	do	Distrito	Federal;	
- Investigar	processos	inovadores	de	aprendizagem	histórica	a	partir	de	literatura	atual	do	campo;	
- Experimentar	o	uso	de	fontes	documentais	em	sala	de	aula	através	da	metodologia	de	Aulas-Oficina;	
- Elaborar	e	desenvolver	sequências	didáticas	para	o	ensino	e	aprendizagem	de	história	do	DF.	

	
Membros	da	Equipe	Proponente	
1.	 	 	 Cristiane	 de	 Assis	 Portela,	 Professora	 do	 Departamento	 de	 História	 UnB,	 matrícula	 1116754,	 CPF:	
722.037.061-04,	Coordenadora	e	Professora	Formadora	
2.	Deusdedith	Alves	Rocha	Junior,	Pesquisador	Profissional,	Doutor	em	História,	CPF:	146.122.672-49,	Professor	
Formador	
3.		Jorge	Artur	Caetano	Lopes	dos	Santos,	Doutor	em	História,	Professor	de	História	da	SEDF,	CPF:	712.156.461-
00,	Professor	Formador.				
4.			José	Gomes	do	Nascimento,	Mestrando	em	História	pela	UnB,	CPF:	051.603.211-95,	Professor	Formador	
5.	 Eliane	 Cristina	 Brito	 de	 Oliveira,	 Doutoranda	 em	 História	 pela	 UnB,	 CPF:	 008.712.681-83,	 Professora	
Formadora	
6.	 	 	Guilherme	de	Azevedo	 França,	 Professor	de	 Sociologia	da	 SEDF,	Mestrando	em	Educação	pela	UnB,	CPF:	
385.681.951-72,	Professor	Formador	
7.	Artur	Nogueira	Santos	e	Costa,	Doutorando	em	História	pela	UnB,		CPF:	107.852.446-70,	Professor	Formador	
	 	

Período	de	Inscrições:	17	de	fevereiro	a	03	de	março/	Vagas	remanescentes:	até	09	de	março	
Link	para	inscrições:	https://www.labehunb.com.br/ 

Informações:	outrasbrasiliasunb@gmail.com	
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Metodologia:		
	 As	 aulas	 terão	 como	mote	 o	 uso	 de	 fontes	 documentais	 relacionadas	 à	 história	 do	 DF.	 Estas,	 serão	
previamente	 selecionadas	 e	 analisadas	 em	 sala	 a	 partir	 de	 instrumentos	 metodológicos	 adequados	 a	 cada	
formato,	 articulando	 a	 todo	momento	 debates	 teóricos	 associados	 a	 práticas	 reflexivas.	 	 	 	O	 curso	 propõe	 a	
elaboração	e	execução	de	sequências	didáticas	para	uso	de	fontes	documentais	do	acervo	do	Arquivo	Público	
do	Distrito	Federal,	sendo	estas	orientadas	pelo	princípio	de	investigação	científica/pesquisa	como	metodologia	
de	ensino	na	educação	básica.	Predominantemente,	a	literatura	que	trata	o	tema	utiliza	a	definição	“sequência	
didática”,	entretanto	a	SEEDF,	em	sua	proposta	curricular,	adotou	a	nomenclatura	“unidade	didática”,	a	fim	de	
destacar	 o	 caráter	 de	 convergência	 das	 aulas	 elaboradas	 por	 meio	 de	 uma	 proposta	 metodológica	
evidentemente	 sequenciada.	 Compreendemos	 as	 duas	 nomenclatura	 como	 correspondentes.	 A	 modalidade	
consiste	 em	 um	 encadeamento	 de	 aulas,	 planejadas	 com	 o	 intuito	 de	 subsidiar	 a	 prática	 pedagógica	 de	
professores	 que	 atuam	 na	 educação	 básica.	 A	 elaboração	 tomará	 como	 ponto	 de	 partida	 os	 pressupostos	
orientadores	do	currículo	vigente	na	SEEDF	(DISTRITO	FEDERAL,	2014	e	o	novo	texto	que	está	em	construção	
coletiva),	 os	 parâmetros	 e	 diretrizes	 nacionais,	 além	 de	 outros	 documentos	 norteadores,	 como	 a	 BNCC-	 EM	
aprovada	 recentemente.	 A	 proposta	 é	 de	 que	 se	 experimente	 inovações	 nestas	 proposições	 didáticas,	
apresentando	novos	recortes	temáticos,	com	a	utilização	de	fontes	documentais	o	mais	diversificadas	possível	e	
leituras	orientadas	por	uma	perspectiva	histórico-sociológica	que	estabeleça	interface	com	outros	componentes	
curriculares	dos	blocos	e	internamente	às	áreas	de	conhecimento.	
	 As	 atividades	 propostas	 estão	 interligadas	 por	 meio	 de	 etapas	 que	 visam	 sistematizar	 a	 proposição	
didática,	 pautando-se	 em	 uma	 compreensão	 de	 que	 o	 processo	 educativo	 deve	 ser	 sempre	 dialógico,	
considerando	 os	 conhecimentos	 e	 as	 experiências	 que,	 tanto	 estudantes	 quanto	 docentes,	 trazem	 consigo.	
Didaticamente,	 buscamos	 contemplar	 as	 seguintes	 etapas	 de	 trabalho	 na	 elaboração	 de	 cada	 sequência	
didática:	 a)	 diagnóstico	 de	 conhecimentos	 prévios;	 b)	 ampliação	 dos	 conhecimentos	 identificados;	 e	 c)	
sistematização	dos	novos	conhecimentos	produzidos.	Acreditamos	que	a	utilização	de	sequências	didáticas	se	
apresenta	como	alternativa	à	elaboração	de	aulas	compartimentadas	como	forma	de	organização	do	conteúdo	
nas	 diferentes	 disciplinas	 escolares,	 sendo	 intrinsecamente	 interdisciplinar.	 Considerando	 o	 potencial	
dinamizador	 e	 contextualizador	 apresentado	 pelo	 uso	 de	 fontes	 documentais	 em	 salas	 de	 aula	 da	 educação	
básica,	nos	orientamos	por	uma	metodologia	que	confere	centralidade	à	utilização	de	documentos	históricos	
em	sala	de	aula,	como	possibilidade	de	construir	outras	narrativas	desde	a	educação	básica.	As	fontes	a	serem	
consultadas	fazem	parte	do	acervo	histórico	do	Arquivo	Público	do	DF,	estando	estes	documentos	disponíveis	
em	formato	digital	para	consulta	e	solicitação	na	instituição.			
	 A	 primeira	 etapa	 de	 trabalho	 consistirá	 na	 caracterização	 do	 contexto	 histórico	 referente	 às	
preexistências	 e	 à	 construção	 de	 Brasília,	 buscando	 demonstrar	 o	 alinhamento	 com	 certas	 narrativas	
historiográficas	que	perpassam	o	tema.		Esta	etapa	de	análise	deve	subsidiar	metodologicamente	o	trabalho	de	
professores/as,	naquilo	que	se	refere	ao	trabalho	com	fontes	documentais	diversas,	tanto	a	partir	da	"literacia	
histórica"	quanto	da		"etnografia		dos	arquivos".	Em	seguida	buscaremos	localizar	os	diferentes	espaços,	atores	
e	situações	históricas	envolvidas	nos	processos	que	operam	cotidianamente	na	escola	em	suas	seis	décadas	de	
existência,	 o	 que	 nos	 possibilita	 problematizar	 a	 identidade	 e	 a	 memória	 social	 em	 cada	 contexto.	
Compreendido	o	contexto	social	em	que	se	inserem	tais	registros	históricos,	procederemos	à	análise	crítica	dos	
discursos	 produzidos	 nas	 fontes	 documentais,	 identificando	 temas	 centrais,	 expressões	 recorrentes	 e	
particularidades	que	auxiliem	no	agrupamento	das	fontes	por	meio	de	aspectos	comuns	que	confiram	coesão	
ao	 material	 a	 ser	 trabalhado	 didaticamente.	 A	 partir	 destes	 agrupamentos	 temáticos,	 nos	 dedicaremos	 à	
seleção	 do	 material	 que	 será	 utilizado	 pelos/as	 cursistas	 na	 elaboração	 de	 sequências	 didáticas,	
complementando-os	 e	 confrontando-os	 com	 outros	 materiais	 referentes	 aos	 conteúdos	 específicos	 dos	
componentes	curriculares.	Para	essa	etapa,	buscaremos	desde	o	início	a	interlocução	com	outras	experiências	
que	já	trabalham	com	a	produção	de	materiais	didáticos	oriundos	de	acervos	históricos.		Reunidos	os	materiais	
e	definidos	os	temas	que	resultarão	nas	sequências	didáticas,	nos	dedicaremos	à	etapa	final	da	proposta,	que	
consiste	no	exercício	didático	de	aplicação	das	sequências	didáticas	e	avaliação	processual	dos	resultados.	
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Resultados	esperados:			
	 O	 curso	 terá	 como	 produtos:	 No	 Módulo	 I,	 a	 realização	 de	 uma	 Aula-Oficina,	 a	 elaboração	 de	 uma	
sequência	 didática	 	 (individual	 ou	 em	 duplas)	 pelos	 cursistas	 e	 o	 compartilhamento	 coletivo	 do	 material	
produzido.	 O	Módulo	 II	 prevê	 a	 realização/	 aplicação	 das	 sequências	 didáticas	 elaboradas	 pelos	 cursistas,	 a	
socialização	 coletiva	 da	 experiência	 e	 a	 entrega	 individual	 de	 relatório	memorial	 reflexivo.	 	 A	 concepção	 de	
avaliação	 na	 qual	 o	 curso	 se	 fundamenta	 está	 baseada	 nas	 Diretrizes	 de	 Avaliação	 e	 no	 Currículo	 da	 SEEDF,	
documentos	nos	quais	a	avaliação	é	compreendida	em	sua	integração	com	os	processos	de	aprendizagem	numa	
perspectiva	 diagnóstica,	 contínua	 e	 processual	 e	 os	 critérios	 de	 definição	 dos	 instrumentos	 de	 avaliação	 do	
curso,	por	sua	vez,	seguem	esse	eixo	orientador.	Desse	modo,	a	avaliação	será	também	processual	e	realizada	
através	 dos	 seguintes	 instrumentos:	 a)	 Diagnóstico	 dos	 conhecimentos	 prévios	 de	 seus	 estudantes	 sobre	 a	
história	do	DF,	b)	Debate	a	partir	da	bibliografia	sobre	o	tema;	c)	Identificação	e	análise	de	fontes	documentais	
sobre	o	DF;	d)	Realização	e	relato	de	uma	experiência	de	Aula-Oficina	na	escola	em	que	atua;	e)	Elaboração	e	
Desenvolvimento	pelas/os	cursistas	de	sequência	didática	para	suas/seus	estudantes.	
	
Justificativa:			
	 O	curso	propiciará	aos	(às)	professores/as,	formação	continuada	que	os	habilite	a	trabalhar	com	temas	
que	guardam	enorme	relevância	do	ponto	de	vista	social	e	acadêmico.	Entre	eles:	narrativas	históricas	sobre	o	
Distrito	 Federal:	 hegemonias	 e	 contrahegemonias;	 o	 Arquivo	 Público	 do	 Distrito	 Federal	 e	 as	 fontes	
documentais	 para	 o	 ensino	 de	 história	 local/	 regional;	 	 a	 aprendizagem	 histórica	 a	 partir	 de	 metodologias	
potencialmente	inovadoras,	como	as	estratégias	de	Aula-Oficina	e	elaboração	de	Sequências	Didáticas;	o	ensino	
de	 História	 a	 partir	 de	 perspectivas	 não	 hegemônicas	 que	 contemplem	 as	 preexistências	 da	 nova	 capital,	 a	
presença	 de	 comunidades	 tradicionais	 (indígenas,	 quilombolas,	 ciganos,	 povos	 de	 terreiro,	 nipônicos),	 a	
participação	 de	 mulheres,	 crianças	 e	 a	 presença	 negra;	 além	 de	 debater	 o	 cotidiano	 e	 as	 violências	 nele	
inscritas;	a	 identidade	e	o	pertencimento	às	 localidades	do	DF.	A	proposta	do	curso	dialoga	com	as	metas	do	
PNE	 (Lei	 nº	 13.005/2014),	 pois	 visualiza	 a	 formação	 continuada	 dos	 profissionais	 da	 educação	 básica,	
atendendo	assim	à	meta	16,	que	busca	garantir	a	existência	desta,	como	forma	de	expandir	os	conhecimentos	
didáticos	dos	professores,	assim	como	especificado,	na	estratégia	16.3:	“expandir	programa	de	composição	de	
acervo	 de	 obras	 didáticas,	 paradidáticas	 e	 de	 literatura	 [...].”	 Deste	modo,	 aberto	 a	 todos	 os	 professores	 de	
História	 da	 SEEDF,	 busca	 a	 leitura	 crítica	 da	 bibliografia	 existente	 e	 a	 criação	 de	materiais	 didáticos	 autorais	
pelos	 professores.	 Estimulados	 pela	 leitura	 crítica	 de	 fontes	 documentais	 do	 ArPDF,	 possibilita-se	 uma	
ampliação	 de	 conteúdos	 e	 metodologias	 a	 serem	 aplicados	 em	 sala	 de	 aula,	 sob	 uma	 perspectiva	
interdisciplinar.	 A	 proposta	 dialoga	 também	 com	 o	 Planejamento	 Estratégico	 proposto	 pela	 SEEDF,	
possibilitando	 colaborar	 com	metas	 do	 Plano	 de	 Educação	 do	Distrito	 Federal	 (Lei	 nº	 5.499/2015).	 A	 ideia	 é	
desenvolver	 estratégias	 para	 trabalhar	 não	 somente	 a	 história	 do	Distrito	 Federal	 a	 partir	 da	 perspectiva	 de	
sujeitos	 históricos	 que	 foram	 esquecidos	 ou	 excluídos	 da	 história	 que	 se	 tornou	 hegemônica,	 mas	 também	
incentivar	 entre	 os	 estudantes	 o	 desenvolvimento	 do	 senso	 crítico,	 o	 reconhecimento	 de	 suas	 identidades	 e	
sentidos	 de	 pertencimento.	 Nesse	 sentido,	 a	meta	 1.1.6.2.	 propõe	 “promover	 formação	 para	 os	 professores	
autores	 selecionados	 para	 o	 estabelecimento	 e	 definição	 das	 abordagens	 conceituais	 e	 metodológicas	 dos	
materiais	a	 serem	produzidos”;	e	a	meta	1.1.7.	 visa	o	 “atendimento	à	demanda	de	 formação	continuada	dos	
profissionais	 da	 educação	 básica”,	 contemplando	 a	 intenção	 final	 do	 curso:	 a	 formação	 continuada	 de	
professores	a	fim	de	experimentar	abordagens	inovadoras	do	ensino	de	História;	dinamizar	o	cotidiano	de	sala	
de	 aula;	 incentivar	 docentes	 a	 atuarem	 como	 pesquisadores	 de	 suas	 próprias	 práticas,	 estimulando	 o	
acolhimento,	a	valorização	e	o	fortalecimento	do	exercício	docente.	
	
Fundamentação	Teórica:		
	 Sendo	 a	 escola	 o	 ambiente	 onde	 se	 reproduzem	 os	 conflitos	 e	 	 exclusões	 	 sociais,	 o	 profissional	 da	
educação	 	 atua	 como	 sujeito	 de	 transformação	 	 social,	 por	 	 trazer	 consigo	 a	 	 oportunidade	 de	 emancipação	
social,	conforme	indicam	as	Diretrizes	de	Formação	Continuada	da	Secretaria	de	Estado	do	Distrito	Federal.	O	
curso	 Outras	 Brasílias	 se	 orienta	 pela	 perspectiva	 de	 estabelecer	 uma	 formação	 que	 concilie,	 segundo	 	 os	
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fundamentos	da	legislação	em	questão,	práxis	e	pesquisa.	A	práxis,	seguindo	a	linha	de	prática,	teoria	e	prática,	
por	 partir	 do	 conhecimento	 prévio	 dos	 profissionais	 que	 são	 público	 alvo	 do	 projeto.	 A	 teoria	 atua	 como	
suporte	de	um	método	dialético,	que	contextualiza	o	conhecimento,	inibindo	análises	imediatistas.	Novamente	
a	prática,	dessa	vez	 transformada,	 se	converte	em	atividade	 fim	desse	processo	de	aprendizagem.	Depois,	 se	
apoiando	 na	 pesquisa	 no	 Arquivo	 Público	 do	 Distrito	 Federal,	 busca	 inserir	 a	 prática	 de	 pesquisa	 através	 de	
fontes	primárias,	com	objetivo	de	reposicionar	narrativas	que	foram	apagadas	em	meio	à	elaboração	da	história	
oficial	de	Brasília,	formulando	novas	perspectivas	históricas.	

O	curso	se	orienta	pelos	pressupostos	teóricos	do	currículo	do	DF,	no	que	tange	à	“pedagogia	histórico-
crítica”	 delineada	 por	 Saviani,	 tendo	 em	 vista	 sua	 metodologia,	 que	 se	 manifesta	 para	 além	 daquelas	
consideradas	 tradicionais	 e	 consiste	 numa	 caracterização	 do	 contexto	 histórico	 da	 construção	 de	 Brasília,	
seguido	de	uma	problematização	a	partir	das	análises	documentais	do	Arquivo	Público	do	Distrito	Federal	e	por	
fim,	numa	escrita	final	acerca	do	apresentado	e	discutido.	Caracteriza-se,	portanto,	uma	metodologia	dialógica	
onde	 a	 prática	 social	 é	 ponto	 de	 partida	 e	 chegada,	 ao	mesmo	 tempo	 em	 que	 se	 fazem	 presentes	 eixos	 de	
problematização,	assimilação	pela	 instrumentalização	e	generalização	–	características	basilares	da	pedagogia	
histórico-crítica.	Do	ponto	de	 vista	metodológico	nos	orientamos	pelas	 interlocuções	 com	Paulo	 Freire	 e	bell	
hooks,	 confiantes	 na	 expectativa	 de	 construirmos	 uma	 comunidade	 de	 aprendizagem	 que	 impulsione	 as	
reflexões	 sobre	 o	 ensino	 de	 História	 como	 um	 todo.	 Com	Nóvoa	 (1997),	 entendemos	 que	 a	 formação	 deve	
privilegiar	 uma	 perspectiva	 crítico-reflexiva	 capaz	 de	 fornecer	 às/aos	 professores	 condições	 para	 o	
desenvolvimento	de	um	pensamento	autônomo	que	favoreça	a	autoformação	participada.	

A	demanda	por	formação	continuada	e	pela	produção	de	materiais	didáticos	sobre	a	história	do	DF,	é	
crescente	desde	que	as	propostas	 curriculares	da	educação	básica	do	Distrito	 Federal	 conferiram	destaque	à	
história	 do	 Distrito	 Federal	 em	 seus	 cadernos	 do	 Ensino	 Médio	 e	 dos	 Anos	 Finais	 do	 Ensino	 Fundamental	
(Currículo	 em	Movimento	 SEEDF,	 2013),	 havendo	uma	 tendência	 de	que	 estas	 temáticas	 se	 tornem	 cada	 vez	
mais	 presentes	 em	 nossas	 escolas	 com	 o	 Novo	 Ensino	 Médio,	 tanto	 em	 disciplinas	 eletivas	 quanto	 nos	
itinerários	 formativos.	 Aliado	 a	 isso,	 temos	 consolidado	 nos	 últimos	 anos	 importantes	 ações	 de	 educação	
patrimonial,	problematizando	os	aspectos	materiais	e	imateriais	que	estruturam	as	memórias	do	DF	em	âmbito	
local,	distrital	e	 regional.	Nesse	sentido,	o	curso	atende	também	a	um	anseio	por	história	pública,	não	sendo	
uma	demanda	surgida	na	universidade,	e	sim	na	sociedade,	a	qual	nos	sentimos	comprometidas	a	colaborar,	
cumprindo	aquilo	que	entendemos	ser	função	social	e	epistêmica	da	universidade	que	queremos,	cada	vez	mais	
democrática	e	plural.	

	
Relação	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	
	 As	 localidades	que	compõem	o	Distrito	Federal,	atualmente	33	 (trinta	e	 três)	Regiões	Administrativas,	
respondem	por	realidades	sociohistóricas	muito	diversas.	Ao	tratar	de	história	local	torna-se	imprescindível	nos	
remetermos	à	temática	da	memória,	visto	que	esta	representa	um	importante	objeto	de	reflexão	acadêmica	e	
uma	das	grandes	preocupações	culturais	e	políticas	das	sociedades	na	contemporaneidade.	Acreditamos	que	a	
memória	 social	 pode	 corroborar	 o	 exercício	 de	 cidadania	 ao	 fazer	 com	 que	 os	 sujeitos	 se	 sintam	 agentes	
históricos,	 estimulando	 sentidos	 de	 pertencimento	 e	 identidades	 coletivas	 relacionadas	 aos	 grupos,	 suas	
sociabilidades	 e	 espaços	 de	 convivência.	 No	 caso	 da	 história	 do	 Distrito	 Federal,	 apesar	 de	 amplamente	
documentada	por	registros	escritos	e	audiovisuais,	dificilmente	será	possível	lançar	um	novo	olhar	se	o	tipo	de	
fonte	 utilizada	 se	 restringir	 à	 documentação	 produzida	 por	 uma	 ótica	 estritamente	 oficial	 e	 que	 remete	 a	
narrativas	 hegemônicas.	 Reside	 neste	 aspecto	 a	 importância	 de	 se	 trabalhar	 com	 fontes	 documentais	
diversificadas,	seja	na	universidade	ou	em	contextos	escolares.		
	 Ao	tratar	de	história	local/regional	no	contexto	do	Distrito	Federal	há	de	se	ressaltar	que	desde	muito	se	
tornou	 hegemônica	 uma	 narrativa	 histórica	 pautada	 no	 projeto	 modernista	 empreendido	 por	 Juscelino	
Kubitschek-	JK	para	a	transferência	da	capital.	Tal	narrativa	enfatizou	a	construção	de	Brasília	como	símbolo	da	
modernidade	e	de	um	período	de	amenidade	dos	conflitos	políticos	no	país.	Nestas	narrativas	estão	excluídas	
as	 memórias	 daqueles	 sujeitos	 que	 estiveram	 subalternizados	 em	 meio	 a	 esses	 processos,	 assim,	 há	 uma	
secundarização	dos	relatos	orais	e	de	outros	registros	de	memórias	como	fontes	de	conhecimento.	Consolidou-
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se	com	isso	uma	historiografia	centrada	na	identificação	de	marcos	fundantes	tradicionais	e,	a	valorização	dos	
personagens	que	estão	a	estes	associados,	encadeando	fatos	de	maneira	pouco	reflexiva.	Há	de	se	ressaltar	que	
tais	personagens	compõem	um	panteão	de	heróis	estritamente	masculino:	além	de	JK,	Oscar	Niemeyer,	Lúcio	
Costa,	 Ernesto	 Silva,	 Israel	 Pinheiro,	 Bernardo	 Sayão,	 entre	outros.	A	 concepção	de	história	 que	norteia	 essa	
perspectiva	guardou	relevância	para	a	produção	de	uma	narrativa	que	colocasse	a	nova	capital	como	o	centro	
demarcador	 de	 um	 novo	 contexto	 histórico	 para	 a	 nação.	 Entretanto,	 compreendemos	 que	 o	 momento	
histórico	que	hoje	vivenciamos	-	demarcado	pelo	aniversário	de	60	anos	da	capital,	que	ocorrerá	neste	ano	de	
2020	-	exige	que	novas	perspectivas	narrativas	se	apresentem.		
	 Tais	percepções	críticas	estão	evidenciadas	em	obras	que	compõem	um	panorama	de	produções	sobre	
a	história	do	Distrito	Federal	e	 com	as	quais	estabelecemos	 interlocução:	Sousa	 (1983;	2007),	Holston	 (1993;	
2013),	Beú	(2012),	Ribeiro	(2008),	Oliveira	(2005),	entre	outros.	O	predomínio	de	narrativas	simplificadoras	no	
imaginário	 sobre	 Brasília	 está	 relacionado	 a	 um	 círculo	 que	 se	 constitui	 entre	 a	 invisibilidade	 social	 e	 a	
invisibilidade	 acadêmica	 ao	 tema,	 reforçando	 estereótipos	 alimentados	 pelo	 desconhecimento	 e	 pela	
desconsideração	de	diversos	sujeitos	históricos	no	contexto	de	construção,	expansão	e	estruturação	do	Distrito	
Federal.	 Assim,	 este	 projeto	 guarda	 uma	 dupla	 relevância,	 tanto	 social	 quanto	 acadêmica.	 Vislumbramos	 a	
partir	 do	 tratamento	 das	 fontes	 de	 acervos	 escolares	 o	 preenchimento	 de	 algumas	 lacunas	 historiográficas,	
estimulando	o	surgimento	de	pesquisas	e	outras	práticas	que	tomem	como	mote	a	história	do	DF.	
	 Consideramos	 também	 relevante	 a	 possibilidade	 de	 visibilizar	 a	 emergência	 de	 situações	 históricas	
negligenciadas	 nas	 narrativas	 tornadas	 hegemônicas,	 aquelas	 que	 nos	 ensinaram	 a	 perceber	 a	 história	 de	
Brasília	sob	uma	ótica	restrita,	que	compreende	Brasília	“capital	do	país”,	como	uma	realidade	una	e	centrada	
em	seu	Plano	Piloto,	este,	por	sua	vez	um	lugar	social	também	tornado	hegemônico	em	detrimento	das	demais	
comunidades	 do	 Distrito	 Federal.	 Do	 ponto	 de	 vista	 do	 saber	 escolar,	 podemos	 afirmar	 que	 qualquer	
perspectiva	 que	 seja	 excludente	 fere	 a	 possibilidade	 de	 construção	 de	 conhecimentos	 significativos.	 Desta	
maneira,	 por	 meio	 da	 valorização	 das	 narrativas	 produzidas	 por	 atores	 envolvidos	 no	 cotidiano	 das	
comunidades	escolares,	torna-se	possível	problematizar	os	elementos	construtores	de	nossas	histórias.		
	 Há	de	se	destacar	que	um	dos	grandes	desafios	apontados	pelos	educadores	nas	escolas	públicas	do	DF	
é	 a	 escassez	 de	materiais	 didáticos	 que	 subsidiem	 os	 estudos	 de	 temáticas	 relacionadas	 ao	 Distrito	 Federal,	
fator	que	impede	um	trabalho	efetivo	e	qualitativamente	orientado	para	contemplar	a	realidade	mais	próxima	
de	 nossos	 estudantes.	 Nesse	 sentido,	 consideramos	 relevante	 a	 experimentação	 de	metodologias	 ativas	 que	
permitam	que	o	ensino	de	Ciências	Humanas,	possa	ser	orientado	pelo	uso	de	fontes	documentais	analisadas	a	
partir	 dos	 princípios	 da	 investigação	 científica.	 Pela	 característica	 interdisciplinar	 e	 multimodal	 da	 proposta,	
estão	nela	contempladas	de	maneira	articulada,	ações	que	favoreecerão	o	ensino,	a	pesquisa	e	a	extensão.		
_______________________________________________________________________________________	

	
CRONOGRAMA	DE	ATIVIDADES	DIDÁTICAS	OUTRAS	BRASÍLIAS:	ENSINO	DE	HISTÓRIA	DO	DISTRITO	

FEDERAL	A	PARTIR	DE	FONTES	DOCUMENTAIS	DO	ARQUIVO	PÚBLICO	DO	DF	
	

Módulo	I	-	1o	semestre	de	2020	(90h:	19/03	a	18/06)	
	

Primeira	Etapa:	Identificação	dos	conhecimentos	prévios		
Aula	1.	19/03:	Acordos	didáticos	e	introdução	ao	tema	
Aula	2.	26/03:	Identificação	de	narrativas	históricas	sobre	o	Distrito	Federal	
	
Segunda	Etapa:	Apresentação	e	análise	de	fontes	documentais	do	acervo	histórico	do	Arquivo	Público	do	
Distrito	Federal		
Aula	3.	02/04:	Eixo	1-	Pre(existências)	do	Distrito	Federal	
Aula	4.	09/04:	Eixo	2-	Imaginários	e	cotidiano	na	construção	de	Brasília	
Aula	5.	16/04:	Eixo	3-	Mundos	do	trabalho	e	representações	sociais	na	nova	capital	
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Aula	 6.	 23/04:	 Eixo	 4-	 Comunidades	 e	 Identidades	 no	 DF:	 indígenas,	 quilombolas,	 ciganos	 e	 povos	 de	
terreiro	
Aula	7.	30/04:	Eixo	5-	Juventudes	e	pertencimentos:	histórias	locais	das	cidades	do	DF	
	
Terceira	Etapa:	Metodologias	para	o	ensino	e	aprendizagens	da	história	do	DF	
Aula	 8.	 07/05:	 Investigação	 de	 metodologias	 inovadoras	 de	 aprendizagem	 para	 o	 ensino	 de	 temáticas	
relacionadas	 à	 história	 do	Distrito	 Federal:	 exemplos	 da	etnografia	 dos	 arquivos	 e	 da	 literacia	 histórica,	
entre	outras	estratégias.	
Aula	 9.	 14/05:	Debate	 sobre	 o	 uso	 de	 fontes	 documentais	 em	 sala	 de	 aula	 através	 da	metodologia	 de	
Aulas-Oficina	e	Sequências	Didáticas	
[*Atividade:	Elaboração	e	aplicação	de	uma	Aula-Oficina	pelos	cursistas	em	suas	escolas	de	atuação]	
Aula	 10.	21/05:	Relato	de	 experiência	 de	 ensino	de	história	 local:	 “(Re)canto	de	memórias:	 histórias	 do	
Recanto	das	Emas	e	suas	moradoras”	(Prof.	Jorge	Artur	Santos)	
Aula	11.	04/06*:	Socialização	das	experiências	de	realização	de	Aulas-Oficina	nas	escolas	/	Orientação	para	
a	elaboração	de	sequências	didáticas	para	o	ensino	e	aprendizagem	de	história	do	Distrito	Federal	
Aula	 12.	 18/06*:	 Compartilhamento	 da	 primeira	 versão	 das	 sequências	 didáticas	 elaboradas	 pelos	
cursistas/	Avaliação	do	Módulo	I	e	proposições	para	o	Módulo	II	
*	Socialização	de	atividades	obrigatórias	
	

	
Módulo	II	-	2o	semestre	de	2020	(90h:	06/08	a	12/11)	

	
Quarta	Etapa:	Práticas	Reflexivas	para	o	uso	de	fontes	no	ensino	de	história	do	DF	
Aula	13.	 06/08**:	 Encontro	 coletivo	presencial	 de	 autoorganização	 /	Acordos	 gerais	 para	 realização	das	
sequências	didáticas	
Aula	14.	13/08:	Orientações	individuais/	grupos	(agendamento	prévio)		
Aula	15.	20/08:		Orientações	individuais/	grupos	(agendamento	prévio)	
Aula	16.	27/08:	Orientações	individuais/	grupos	(agendamento	prévio)	
Aula	17.	03/09:	Orientações	individuais/	grupos	(agendamento	prévio)	
Aula	18.	10/09**:	Encontro	coletivo	para	Socialização	das	experiências	didáticas	(A)	
Aula	19.	24/09:	Orientações	individuais/	grupos	(agendamento	prévio)	
Aula	20.	01/10:	Orientações	individuais/	grupos	(agendamento	prévio)	
Aula	21.	08/10**:	Encontro	coletivo	para	Socialização	das	experiências	didáticas	(B)	
Aula	22.	22/10**:	Encontro	coletivo	para	Socialização	das	experiências	didáticas	(C)	
Aula	23.	29/10**:	Encontro	coletivo	para	Socialização	das	experiências	didáticas	(D)		
Aula	24.	12/11**:	Evento	de	apresentação	pública	dos	resultados	dos	trabalhos		
**	Encontros	presenciais	coletivos	do	Módulo	II,	obrigatórios	a	todos		
	
	

	

19/06	a	05/08	(com	recesso	entre	08/07	e	22/07)	
Período	destinado	à	revisão	textual	das	sequências	didáticas	e	organização	para	a	aplicação	dos	

materiais	didáticos	produzidos	

23/11:	Data	limite	para	a	entrega	do	relatório	memorial	reflexivo,	acompanhado	da	versão	final	
da	sequência	didática	
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