
PROEX-FORPROFHis - PROGRAMA DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE HISTÓRIA 

Curso de Formação Continuada e Colaborativa “O Ensino de História e a Formação 

da Consciência Histórica de Professores e Estudantes” 

O curso de Formação Continuada e Colaborativa, organizado anualmente e coordenado 

pela Profa. Lídia Baumgarten tem como objetivo principal a atualização de professores 

já inseridos nas escolas, bem como, estimular a participação dos nossos discentes. Este 

curso está vinculado ao Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino de História – 

LAPPEHis e ao Programa de Pós-Graduação de História da UFAL. O intuito é aproximar 

docentes de História da UFAL com docentes de História da rede de ensino público de 

Alagoas. Além de professores permanentes do PPGH e de demais professores do Curso 

de História, tem havido a colaboração de professores de outras Instituições de Ensino 

Superior, tais como a Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). As atividades são 

realizadas mensalmente, com oficinas teórico-práticas acerca de temas sobre História de 

Alagoas, do Brasil e de períodos marcantes da História, com objetivo de ressignifica-los, 

e de temas polêmicos e complexos tão necessários de serem discutidos na atualidade, para 

trabalhar em sala de aula e demais espaços onde ocorre o aprendizado. Sendo assim, 

professores e discentes têm a oportunidade de participar dos debates acadêmicos, 

embasando-os teoricamente em suas reflexões sobre as práticas de ensino de História. Em 

contrapartida, os professores colaboradores do ensino superior tiveram contato com 

experiências de sala de aula vivenciadas por aqueles que atuam na rede básica. Essa 

realidade, muitas vezes é esquecida no ambiente acadêmico, reforçando o distanciamento 

que há entre a universidade e a escola. Além das discussões teóricas, a partir de textos de 

teóricos renomados, os professores da rede pública (professores da rede privada também 

podem participar, mas nossa prioridade são os professores da rede pública estadual e 

municipal), também tem a oportunidade de elaborar um projeto temático, utilizando 

diferentes metodologias, linguagens e fontes históricas que é desenvolvido no decorrer 

dos meses que ocorre o curso. São orientados nesse processo de elaboração e 

desenvolvimento do projeto em sala de aula. No final do curso, no último encontro 

realizamos um Seminário de Socialização das reflexões e resultados obtidos em relação 

ao aprendizado histórico dos estudantes.  Ademais, muitos professores da rede básica são 

estimulados a continuarem sua formação profissional e continuada, participando 

constantemente de cursos, eventos, projetos e ingressando no PPGH como pós-

graduando. 


