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RESUMO 

 

No ano de 2020, com a pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades presenciais, o 
Programa de Educação Tutorial em História da Universidade Federal do Paraná teve de adequar 
o desenvolvimento de suas atividades para o modelo remoto. Nesse sentido, o presente texto 
analisa alguns dos projetos levados a cabo pelo grupo PET no contexto de distanciamento 
social, como oficinas organizadas com discentes da educação básica e minicursos realizados 
virtualmente. Busca-se delinear como a divulgação de conhecimento histórico tem se dado 
desde março de 2020 e, com isso, entender de que forma as experiências e infraestruturas 
consolidadas pela conjuntura de emergência sanitária podem seguir sendo aplicadas, aventando, 
finalmente, seus potenciais de longa duração para a amplificação dos papéis sociais da 
Universidade Pública e do PET, a níveis locais e nacionais, no que diz respeito ao envolvimento 
integral e efetivo com o princípio de transformação da realidade a partir da pesquisa, da 
extensão e, em especial, dos entrelaçamentos dessas com os campos educativos. Partindo da 

 
1 Graduando no curso de História - Licenciatura pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista no grupo PET 

História UFPR desde fevereiro de 2021. E-mail para contato: axdl.ferreira@gmail.com. Endereço para currículo 
lattes: http://lattes.cnpq.br/8742147448026058. 

2 Graduanda no curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista no grupo PET 
História UFPR desde fevereiro de 2021. E-mail para contato: camille.kroin@gmail.com. Endereço para 
currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1609139180251369.  

3 Graduando em História - Bacharelado pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista do PET História UFPR 
desde março de 2020. Email para contato: arthurmenozzodarosa@gmail.com. Endereço para Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3080743235033746.  

4 Graduando em História - Licenciatura com Bacharelado pela UFPR desde 2018. Bolsista do PET História UFPR 
desde fevereiro de 2020. Endereço para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0254043920392304. E-mail para 
contato: brunosto14@gmail.com.  

5 Graduanda em História - Licenciatura com Bacharelado pela Universidade Federal do Paraná desde 2018. 
Bolsista do PET História UFPR desde maio de 2019, atuando como bolsista desde fevereiro de 2020. Email 
para contato: cassiana.maciel@gmail.com. Endereço para currículo lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3210157518477759.  

6 Graduanda em História - Licenciatura pela Universidade Federal do Paraná. Integra o grupo PET História UFPR 
desde maio de 2019, atuando como bolsista a partir de fevereiro de 2020.  E-mail para contato: 
rzimk@hotmail.com. Endereço para currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/6240682986499832.  

http://lattes.cnpq.br/1609139180251369
http://lattes.cnpq.br/3080743235033746
mailto:brunosto14@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3210157518477759
http://lattes.cnpq.br/6240682986499832


 
 

2 
 

História Pública e dos preceitos de autores como bell hooks7, Jörn Rüsen, Marta Rovai e outros, 
realizaremos uma análise quali-quantitativa de tais atividades, visando a dimensionar o impacto 
dessas oficinas e minicursos e, dessa forma, obter tanto um panorama de como o PET História 
da UFPR tem trabalhado suas ações de ensino e extensão dentro e fora da comunidade 
acadêmica, quanto um mapeamento das possibilidades de reprodução, continuidade e 
alargamento dessas práticas em demais núcleos extensionistas e tutoriais das IES. 
 
Palavras-chave: Oficinas. Minicursos. Ensino Remoto. História Pública. Análise quali-

quantitativa.  
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Como historiadores em formação, entendemos que a divulgação do conhecimento 

histórico para diferentes setores e grupos sociais se faz uma medida essencial para o 

desenvolvimento de um olhar crítico que questione e desnaturalize desigualdades sociais, 

problemas estruturais e processos históricos que permeiam a mentalidade coletiva. Sendo 

função do profissional em História a elaboração e a divulgação de perspectivas críticas sobre o 

passado, também compreendemos que faz parte da nossa formação como graduandos em 

História e como integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) desenvolver atividades 

que articulem os três eixos de ensino, pesquisa e extensão e que atinjam tanto a comunidade 

acadêmica quanto a sociedade como um todo.  

Tradicionalmente comprometido com a educação, o PET História UFPR tem orientação 

pedagógica, com atuações em duas esferas: o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

ensino dentro da própria universidade, visando suporte à graduação; bem como fora dela, de 

acordo com a formação em licenciatura e o trabalho com a educação básica. Exemplo disso foi 

a participação do grupo junto a professores e turmas de Ensino Fundamental do Colégio da 

Polícia Militar do Paraná (CPM) e ao Museu do Expedicionário (MEXP), ocorrida em 2019.   

Conforme mencionado, o PET História UFPR também busca essa atuação pedagógica 

para dentro da Universidade, com foco na própria Instituição e nos cursos de História. Assim, 
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colocada pela intelectual como uma maneira de recusar a cultura personalista que permeia a produção de 
conhecimentos.   
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o grupo promove eventos e debates pensando questões do presente, ou aquelas relativas aos 

“passados quentes”, conforme Chris Lorenz (2014, p. 43-63). O historiador usa o termo para se 

referir aos passados que ainda ardem, isto é, cujos efeitos e desdobramentos ainda são sentidos 

vivamente no presente.  

Além de sua conexão com questões e debates contemporâneos, esses eventos buscaram 

abordar temas não discutidos na graduação devido às limitações de horário e conteúdo. Assim, 

a exemplo de outra atividade ocorrida em 2019, com 55 pessoas, o grupo promoveu um espaço 

para discutir o cinema e a construção da memória da Ditadura Militar em meio a polêmicas 

recentes pelo lançamento de produções que veiculavam narrativas negacionistas sobre a história 

recente do Brasil.   

Para 2020, estavam planejadas atividades semelhantes, mas a pandemia, o confinamento 

e as dificuldades deles decorrentes obrigaram adaptações aos formatos das atividades. O evento 

sobre História da África (“Uma África Cosmopolita: A era Suaíli em Contexto Global”), 

marcado para aquele início de ano, teve sua migração para o ambiente virtual, transmitido no 

canal do PET História UFPR no Youtube e somando 918 visualizações hoje. A partir da primeira 

experiência, o grupo investiu no formato das transmissões ao vivo; reunindo pessoas de outras 

universidades do país e de fora delas, os eventos online possibilitaram a ampliação da dimensão 

extensionista que norteadora do grupo. 

Desse momento em diante, o PET passou a dedicar-se cada vez mais à atividade no 

ambiente online, com a organização de eventos e cursos, bem como o uso mais intensivo das 

redes sociais. Acumulando mais frentes de atuação do que no período anterior à pandemia, as 

atividades virtuais permitiram o estabelecimento de relações com outros grupos, acadêmicos 

ou não, resultando em maior integração com outras universidades e a sociedade em geral.  

Já no final do ano, visando à ausência das análises de história econômica no currículo 

estudado pela graduação, promovemos um minicurso de introdução à História Econômica. No 

mesmo período, para a educação básica, ministramos aulas para discentes do Colégio SESI 

Campo Largo via plataforma Microsoft Teams. Já em junho de 2021, em meio aos debates 

públicos envolvendo o Mês do Orgulho, por fim, organizamos o minicurso intitulado 

“Vivências LGBTQIA+: História e Políticas Sociais”, que ocorreu no início de julho e 
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objetivou a contribuição para com a difusão dos conhecimentos históricos sobre a trajetória de 

lutas LGBTQIA+.  

 Retomando as duas esferas da atuação educativa e pedagógica do grupo, portanto, o 

presente artigo se debruça sobre a análise das três experiências supracitadas, resultantes das 

transformações impostas pelas dificuldades relativas à situação pandêmica. A partir das 

mudanças em relação às atividades presenciais, pretende-se indicar caminhos para as 

transformações no ensino relativamente às estratégias insurgentes desse contexto, como a 

ampliação do público e a adaptação da linguagem, por exemplo. Essas e outras questões serão 

aprofundadas à medida em que passaram a ser pensadas através da constituição da pandemia 

como um problema. Assim, o presente artigo se propõe a analisar o impacto do confinamento 

resultado da pandemia do Covid-19 a partir das experiências de trabalho do grupo no ambiente 

online. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A utilização das tecnologias digitais e da internet inegavelmente faz parte do cotidiano 

dos mais variados segmentos da sociedade do século XXI. O desafio que se impõe cada vez 

mais neste cenário, marcado pelo desenvolvimento tecnológico,  trata-se justamente do uso 

consciente e crítico de tais recursos, além, é claro, das evidentes condições desiguais de seu 

acesso que refletem, porventura, desigualdades sociais agravadas no contexto da pandemia da 

Covid-19.  

A fim de sanar este último problema para o público interno da Universidade Federal do 

Paraná, constitui uma medida importante a implantação do programa de Inclusão Digital 

conduzido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o qual realiza o empréstimo de notebooks 

e auxílio de dados de internet para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Em contrapartida, questões a respeito da mercantilização do ensino e da falta de interatividade 

professor-aluno no modelo de ensino remoto têm preocupado significativamente a grande parte 

dos docentes e estudantes da licenciatura brasileiros, embora a conjuntura da atual crise 



 
 

5 
 

sanitária global, provocada pela pandemia, tenha tornado essa adaptação de ensino urgente e 

necessária.  

Este cenário de incertezas do tempo presente sublinha a importância de pressupostos 

teóricos do campo histórico, em especial, o conceito de consciência histórica tal como definido 

pelo historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen, o qual destaca a tomada de significado da 

experiência do tempo. Nesse sentido, a relação com o passado possibilita uma orientação para 

a ação humana conforme a interpretação histórica. Assim, para o autor, 

A história está fundada em uma experiência do tempo específica. É uma resposta para 
a “crise” que deve ser tratada pela interpretação. O argumento funciona também de 
outro modo: se desejamos compreender a manifestação do pensamento histórico, 
devemos olhar para a crise, a “crítica” experiência do tempo que ele confronta. A crise 
constitui a experiência histórica. Não penso que a “crise” seja simplesmente uma 
experiência sem nenhum sentido. A contingência sempre ocorre nos limites de 
padrões culturais de sentido e significado. Mas ela ocorre de tal forma que esses 
padrões sempre têm que ser mobilizados e algumas vezes mesmo transformados de 
modo a corresponder à contingência do evento. (RÜSEN, 2013, p. 170). 

Logo, diante do enfrentamento à pandemia e das dificuldades impostas com o quadro 

de aumento da desigualdade social e ressignificação do trabalho docente, o ensino crítico da 

História traz contribuições fundamentais para podermos perspectivar o futuro.  

Dessa forma, o grupo PET História da UFPR, que já utilizava redes sociais e outras 

plataformas de websites para divulgar suas produções e pesquisas coletivas, reconheceu a 

importância de se aperfeiçoar no contexto pandêmico, intensificando a presença virtual e 

utilizando-a de modo a ampliar parcerias com outras instituições acadêmicas e alcançar um 

maior público. Ao se considerar os pilares indissociáveis de Ensino, Pesquisa e Extensão que 

regem o estatuto do programa, o recurso aos aplicativos YouTube e Microsoft Teams como 

espaços pedagógicos procurou suprir a deficiência do grupo em promover experiências 

didáticas e extensionistas que já não podiam ser ofertadas de forma presencial. Estes suportes, 

no entanto, foram pensados através de uma leitura crítica, não apenas como instrumentos de 

transmissão passiva do conhecimento. 

É preciso destacar que, no âmbito da educação, há muito se discute as possibilidades de 

inclusão das diferentes mídias e tecnologias virtuais para a renovação prática do processo de 

ensino-aprendizagem, com vistas a torná-lo mais dinâmico e interativo. Dessa forma, seu 
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emprego procura concretizar o distanciamento do chamado “modelo tradicional” de ensino 

conteudista, que se caracteriza por uma hierarquia de saberes e pela relação autoritária entre 

professor(a) e aluno(a), fundamentando-se na memorização desarticulada da realidade dos 

estudantes.  

Todavia, conforme assinala Bittencourt, embora seja evidente a necessidade do 

emprego de tais recursos, isto não poderia ser feito sem que fosse repensada a própria concepção 

do método de ensino de forma que a introdução dos instrumentos tecnológicos não reproduzisse 

meramente o modelo tradicional. Nas palavras da autora, “renova-se o instrumento, mas fica 

mantido o método tradicional, ao consolidar a noção de que o saber histórico (ou o de qualquer 

outra disciplina) significa apenas a absorção do que foi transmitido” (BITTENCOURT, 2008, 

p. 230). Sendo assim, o recurso às inovações técnicas não deve ser confundido com a 

implantação de inovações metodológicas, constatação esta que demandou uma certa orientação 

do grupo em se inteirar sobre os diferentes métodos de ensino-aprendizagem. Nas atividades 

propostas pelo PET História, destacou-se, em especial, o princípio do dialogismo freireano e o 

componente da interdisciplinaridade.  

O método dialógico se fundamenta na aquisição social do conhecimento, reconhecendo 

os(as) estudantes como sujeitos ativos deste processo e pressupondo o diálogo como aspecto 

essencial na relação docente-discente. Agindo de forma a “destacar o que o aluno percebe do 

objeto a ser estudado, o professor trata-o como um sujeito apreendendo dada realidade ou 

determinado fenômeno e dá validade ao seu conhecimento, ao mesmo tempo que pode sublinhar 

e destacar as grandes falhas e lacunas” (BITTENCOURT, 2008, p. 241-242). A 

interdisciplinaridade, por sua vez, possibilita uma compreensão mais crítica e não fragmentada 

dos objetos de estudo, que são articulados a diferentes áreas do conhecimento por meio de uma 

abordagem de recortes e problemáticas comuns. 

Além das discussões inerentes à implantação de recursos tecnológicos no ambiente 

educacional, compreendemos que o ensino de História, mesmo no formato remoto, requer uma 

leitura contextualizada do passado, através do trato de diferentes fontes históricas, tomando 

como ponto de partida o presente problematizado. Para tanto, nos apropriamos da tese de 

pedagogia engajada de bell hooks (2013), que assim como a pedagogia freireana, reconhece 

que nenhum processo educacional é politicamente neutro. Segundo a autora, devemos superar 
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a negação política do racismo, sexismo e heterossexismo que determina o que ensinamos e 

como ensinamos. Atrelada à noção de multiculturalismo, esta práxis de educação libertadora 

“obriga os educadores a reconhecer as estreitas fronteiras que moldaram o modo como o 

conhecimento é partilhado na sala de aula. Obriga todos nós a reconhecer nossa cumplicidade 

na aceitação e perpetuação de todos os tipos de parcialidade e preconceito” (HOOKS, 2013, p. 

63).  

Desse modo, as ações educativas propostas pelo grupo PET História, tanto nas oficinas 

SESI quanto nos minicursos virtuais, desde a seleção das temáticas trabalhadas – que enfatizam 

uma abordagem interseccional de classe, raça, gênero e sexualidade – até o seu planejamento 

concreto, buscaram levantar a questão da voz na construção do conhecimento e o elemento da 

transgressão às margens dos sujeitos historicamente excluídos do discurso. Nas provocações de 

bell hooks: “Quem fala? Quem ouve? E por quê?”. Portanto, buscamos questionar a quem 

interessaria nossa prática educativa, principalmente na defesa de um ensino público de 

qualidade e não conformista com a ordem hegemônica branca, masculina, cisheteronormativa. 

Paralelamente, o campo teórico-metodológico da História Pública suscitou muitas das 

questões desenvolvidas pelo grupo com o recurso aos instrumentos tecnológicos, tomando 

como base o reconhecimento da produção de conhecimento histórico em outros espaços e por 

outros agentes fora das universidades. Assim, as temáticas e recortes abordados no formato de 

atividades virtuais também manifestaram demandas que, em nossa percepção, emergiram do 

atual contexto político e social. 

A História Pública surgiu nos Estados Unidos nos anos 1970, sob a preocupação da 

atuação dos historiadores fora da academia, mas ainda hoje é objeto de debate, adquirindo 

amplas significações, em especial por se articular em função do uso das novas tecnologias de 

comunicação. Entretanto, para efetivarmos uma História Pública, não basta a veiculação de 

conhecimentos históricos através dos formatos virtuais. Segundo Marta Gouveia de Oliveira 

Rovai, 
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É preciso que se persista na ideia de que a simples ampliação do acesso e da 
divulgação às inúmeras narrativas sobre o passado, e também sobre a história do 
tempo presente, não se configura como “fazer história pública” [...]. Quando 
assistimos à elevada publicação de vídeos, sites, livros e revistas de divulgação 
histórica, a difusão em si não se configura como história pública, porque pode se 
manifestar como mera publicização irresponsável, com o risco de se igualar e 
simplificar a produção de conhecimento e a simples opinião, tornando inútil a 
divulgação sem a necessária reflexão a partir da ciência histórica sobre os 
procedimentos e processos de elaboração. Levar isto em conta não significa tornar 
monopólio o conhecimento histórico da Academia, mas levar em conta que 
historiadores precisam ocupar espaços físicos e virtuais e usar ferramentas de 
comunicação em posição de diálogo com os mais diferentes públicos; precisam agir 
na promoção de ponderações sobre esses processos discursivos e seus efeitos políticos 
e na democratização da própria ideia de público participante. (ROVAI, 2020, p. 142). 

Para combater o cenário de desqualificação dos historiadores e da educação pública, 

que também suscita negacionismos e revisionismos históricos, procuramos utilizar a História 

Pública e os recursos tecnológicos de modo a incentivar análises críticas acerca do passado e 

também da sociedade contemporânea. Assim, tal como assinala Marta Rovai, compreendemos 

que 

Não se trata mais de abominar as diversas mídias e narrativas múltiplas no processo 
de se escrever ou difundir a História, mas usá-las a favor da democracia, das memórias 
e dos direitos identitários, sociais e políticos, colocando-os em confronto com 
revisionismos de toda forma e estimulando a reflexão coletiva sobre eles, a partir dos 
princípios éticos, educacionais, dialógicos e historiográficos. (ROVAI, 2020, p. 151). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Os aportes estabelecidos pela História Pública foram dispostos em consonância com as 

dinâmicas organizativas empregadas no cotidiano de trabalho em grupo do PET História UFPR 

(BRASIL, 2014, não p.). Para as três ações em análise, nomearam-se, inicialmente, comissões 

internas responsáveis pelo planejamento e execução de cada atividade. As oficinas tiveram seus 

programas curriculares definidos em conjunto com a docente orientadora das aulas no colégio 

em que seriam ministradas. Após a escolha dos recortes geográfico-temporais que as 

embasariam, colocou-se em curso uma divisão em pares no âmbito da comissão discente, 

ficando cada dupla a cargo das etapas de 1) pesquisa bibliográfica e documental para produção 

dos materiais de aula, utilizando repositórios de acesso aberto e acervos disponibilizados em 
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trabalhos acadêmicos prévios, como teses e dissertações; 2) elaboração de planos de aula 

contendo os conteúdos disciplinares abarcados pelas práticas propostas, tal qual a descrição dos 

procedimentos de ensino e dos pilares temáticos e analíticos de discussão que se intencionava 

trabalhar junto aos alunos; 3) confecção dos suportes didáticos necessários (elementos 

multimídia, excertos de fontes, exercícios textuais ou dialógicos de finalidade avaliativa, etc); 

e 4) condução síncrona das oficinas junto às turmas mistas de Ensino Médio do Colégio SESI 

Campo Largo. Nas fases 2 e 3 – ao longo das quais prezou-se pela seleção de suportes 

documentais diversos (músicas, excertos literários, memes, entre outros) e pela inserção de 

momentos de conversa coletiva para construção de raciocínios históricos e de identificação de 

relações de hierarquização de sujeitos, de explorações materiais, e continuidades históricas – 

buscou-se efetivar o intuito de apropriação histórica crítica a partir da complexificação e da 

pulverização diversa de agenciamentos históricos elencado pelos referenciais de História 

Pública vigentes no contexto brasileiro (SANTHIAGO, 2018; ROVAI, 2020).  

No âmbito dos minicursos, a comissão designada incumbiu-se da seguinte sequência: I) 

elaboração de uma cadeia de eixos temáticos coesa e dotada de sentido integral entre si; II) 

mapeamento de possíveis convidados e estabelecimento de contatos; III) produção de materiais 

de divulgação e campanha via canais próprios e parcerias intra e interinstitucionais; IV) preparo 

dos instrumentos técnicos necessários (agendamento de lives na plataforma gratuita Stream 

Yard, configuração de detalhes de acesso por links no Instagram e descrições no Youtube, 

treinamentos de equipe de auxílio, etc); V) comunicação com alunos via email e redes sociais; 

VI) elaboração de materiais de síntese, compilando referências e outras itens de apoio 

mencionados no decorrer das aulas para envio aos inscritos; VII) produção de certificações para 

contabilização de horas formativas em atividades de ensino e extensão. Por meio dessa 

enumeração, nota-se a construção de um percurso educativo indireto por parte do grupo: 

conforme citado previamente, é função do Programa de Educação Tutorial o fomento à tríade. 

Nos meios teóricos de avaliação dos papéis da extensão, tem-se que esse elemento do trio 

universitário consistiria no elo de entrelaçamento dos outros dois agentes, sendo fundamental 

ao cumprimento do papel social pelas instituições de ensino superior e à circulação horizontal 

de saberes de diferentes polos de desenvolvimento (SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016, 

p. 25). Tomando os repertórios da extensão no que tange ao tecimento de redes de sociabilidade, 
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evidenciação de pesquisas e projetos sociais e trocas informativas, ponderamos que os 

minicursos sustentaram-se sobre a infraestrutura extensionista para promover uma abertura 

formativamente transversal da UFPR a seu público externo, possibilitando o enriquecimento de 

componentes curriculares, de repertórios culturais e de norteamentos de exercício profissional 

a partir da organização de aulas virtuais abertas, publicizadas e planejadas em termos de 

sequenciamento temático e enfoques teóricos pelo trabalho comunicativo dos bolsistas do 

Programa de Educação Tutorial em suas tarefas de extensão.  

À vista das especificidades dos formatos dos tipos de atividade em questão, recorremos 

a duas vertentes metodológicas distintas para a apresentação de resultados no texto. Os 

minicursos, por envolverem uma modalidade de organização integralmente autônoma, isto é, 

definida e orientada em todas as suas etapas pelos próprios discentes do PET, e possibilitada 

pelo registro de cadastros de interessados em acompanhar as palestras, terão seus  impactos e 

níveis de funcionalidade das oficinas colocados em debate por meio da apresentação 

sumarizada de dados fornecidos pelas pessoas inscritas nos dois gêneros de formulários 

utilizados (a - Inscrições e b - Confirmação Diária de Presença). Como a plataforma virtual em 

que eles estão alocados (Google Forms) permite a inserção mista de campos de preenchimento 

objetivo e aberto, será estruturada uma análise de teor quali-quantitativo, isto é, sensível tanto 

à interpretação de totais numéricos obtidos para as diferentes solicitações de dados realizadas - 

entre os quais buscaremos enfatizar percentuais de origens regionais e de identificação 

profissional, de modo a propiciar uma percepção nuançada dos alcances e efetividades 

demográfico-sociais de cada minicurso - quanto à consideração de apontamentos subjetivos. 

Estes permitem observar opiniões, contrastes pessoais, relações afetivas, pragmáticas e 

impressões coletivas e/ou particularizadas legadas pelas experiências formativas. Com a junção 

dessas maneiras de exame, obtém-se, então, uma versão sintética de um survey analítico 

autoadministrado, de caráter panorâmico, consoante a vertentes de observação de resultados 

levadas a cabo em meios acadêmicos e educacionais (PEREIRA; RAMALHO, 2016, p. 72-74), 

assim como evidenciador dos eventuais efeitos de enriquecimento curricular e de alargamento 

das esferas de discussão coletiva especializada e socialmente compromissada que se 

objetivavam alcançar quando do planejamento das ações.  
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As oficinas, por sua vez, tendo ocorrido em ocasiões de menor duração e de inserção do 

grupo em uma logística externa, própria do colégio em que foram ministradas, e integrando-se 

a um exercício direto de docência pelos PETianos, será perpassada por uma abordagem 

metodológica que respalda-se na Teoria da Ação Mediada (PAULA; MOREIRA, 2014). Ao 

passo que centraram-se na promoção de momentos de reflexão conjunta e de produção oralizada 

de raciocínios de crítica documental, elas não mobilizaram formatos tradicionais de avaliação 

de conhecimentos tratados, caso de exercícios interpretativos escritos ou questões objetivas. Tal 

característica do planejamento didático tomou em conta não só os objetivos dialogais esperados, 

como também o entendimento do viés limitante das condutas avaliativas tradicionais, que 

limitam os processos educativos a uma perspectiva de transmissão linear, hierarquizada e pré-

construída de saber, imiscuindo os docentes do jogo de produção de conhecimentos e lógicas 

analíticas de sala de aula ao torná-los objetos unidirecionais de classificação das experiências 

de ensino pelo sistema de notas (PAULA; MOREIRA, 2014, p. 23-24). Em resposta a isso, 

tomamos as dinâmicas de trocas de comentários e de debates nos momentos finais das oficinas 

como instrumentos para a operacionalização de avaliações dialógicas das práticas do grupo em 

seu exercício docente (PAULA; MOREIRA, 2014, p. 33). As posturas, questionamentos, 

silêncios ou demonstrações de engajamento ou afastamento frente às problemáticas históricas 

pautadas foram considerados sinalizadores qualitativos de nossas condutas, sendo as 

reverberações dessa situação de ensino remoto mensuradas, então, em termos subjetivos e 

comportamentais, e não psicométricos. 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o objetivo de ampliar as experiências de ensino, um dos pilares essenciais da 

proposta do PET, pensou-se em ministrar aulas remotas aos alunos do Ensino Médio para os 

alunos do Colégio SESI Campo Largo. As aulas foram ministradas sob a modalidade de oficinas 

com temas específicos, sendo seus respectivos títulos apresentados a seguir: 1) Oficina Black 

Lives Matter; 2) Oficina “Consumo... logo existo?”; 3) Oficina “Fake News”. As três opções 
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eram de livre escolha por parte dos alunos, sendo que os mesmos deveriam se inscrever para a 

que mais chamasse a sua atenção.   

A primeira oficina, sobre o movimento Black Lives Matter, tratou sobre temas 

relacionados às violências sistêmicas contra as populações negras no Brasil e Estados Unidos. 

Para lidar com tal tema, o escopo temporal selecionado partiu da década de 1960, quando novos 

movimentos por direitos sociais e políticos começaram eclodir nas duas realidades históricas 

supracitadas. Aliados a esses temas, análises de fontes foram feitas pelos alunos com o intuito 

de promover a reflexão crítica sobre o tema. Desse modo, letras de músicas do movimento soul 

music foram usadas como forma de promover essa atividade.   

A oficina intitulada “Consumo... logo existo?”, por vez, visou abordar, em uma 

perspectiva de longa duração histórica, as relações de consumo e produção historicamente 

constituídas entre a América Latina e os países centrais do capitalismo. Desse modo, como 

maneira de realizar um percurso que pudesse explicar essas relações historicamente 

construídas, objetivou-se estudar as revoluções independentistas na América latina, como a 

bolivariana e a haitiana, assim como as relações mantidas entre as elites dos países então recém 

independentes com os Estados europeus e Estados Unidos. Desse modo, aliando essa 

perspectiva política com o consumo e produção de bens desenvolvido em uma longa duração 

histórica, o objetivo foi compreender as posições e hierarquias dos sistemas de produção, 

mencionando aspectos como a produção de prata e sua exportação, por exemplo. Como 

avaliação, foi feita a leitura de algumas fontes em perspectiva inter-relacional, como uma carta 

de Simón Bolívar, uma pintura sobre a Revolução haitiana e um gráfico sobre exportação de 

prata.   

A oficina que abordou o tema das Fake News, por sua vez, teve como tema central a 

discussão da manipulação da informação com fins práticos destinados ao controle político e 

ideológico de grupos sociais. Desse modo, pensou-se em trabalhar como o Outro é construído 

do ponto de vista antropológico em diferentes momentos e contextos históricos, sob a 

perspectiva da manipulação da informação. Destaca-se, por exemplo, o estabelecimento e 

reflexão sobre as diferenças entre propaganda e fake news, mediante a análise de fontes como 

as propagandas políticas realizadas pelo nazifascismo, a análise de Marc Bloch em “Reflexões 

de um historiador sobre as notícias falsas da guerra” (1921). Por fim, foi discutida a atualidade 
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das fake news, bem como seus mecanismos de funcionamento e os sistemas algorítmicos 

empregados na informática atual para poder manobrar grupos sociais com notícias falsas. Além 

do papel da História, pensada como mecanismo de ação contra a propagação de mentiras de 

fundo ideológico, foi discutida também a função do seu sujeito, de forma a trabalhar 

possibilidades atuais de combate ao fenômeno. Como método de avaliação, um sistema de 

fontes variadas e relacionadas foi usado com o objetivo de gerar um debate crítico acerca das 

informações falsas (ou Fake News) nos círculos sociais. 

Todas essas atividades foram desenvolvidas, cada uma, em um período de duas 

horas/aula cada, de modo que as aulas de uma determinada oficina tivessem um hiato de, ao 

menos, uma semana entre a aplicação da outra aula.    

Outra das atividades de ensino e extensão realizadas no ano de 2020 foi o minicurso de 

introdução à História Econômica. Estruturado em duas palestras ocorridas em novembro e 

dezembro de 2020, o minicurso partiu de uma demanda interna do corpo discente dos cursos de 

História da UFPR de maior contato com as discussões da História Econômica, e, portanto, 

estabelecemos como público-alvo graduandos e graduandas em História. Para as duas palestras, 

tivemos dois especialistas na área – Everaldo de Oliveira Andrade, doutor em História 

Econômica pela Universidade de São Paulo e professor na mesma instituição, e Demian Castro, 

doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas e professor da Universidade 

Federal do Paraná. 

 Como instrumentos de divulgação do evento, utilizamos as redes sociais do PET 

História no Instagram e Facebook, que já eram usadas antes da pandemia para a divulgação das 

atividades do grupo e que, com a suspensão das atividades presenciais, tornaram-se o nosso 

principal veículo de comunicação com as comunidades acadêmica e externa. As palestras foram 

transmitidas por meio das plataformas Stream Yard e Youtube, de modo que, enquanto os 

professores ministravam as aulas, os ouvintes puderam enviar dúvidas e comentários na caixa 

de diálogo disponível nas lives do Youtube. Após as exposições dos palestrantes, as perguntas 

eram transmitidas na tela e respondidas pelos professores. Foi também pelo chat do Youtube 

que repassamos o formulário de confirmação de presença aos ouvintes do minicurso. 

 Com relação à participação dos ouvintes, tivemos 96 presenças confirmadas no primeiro 

dia e 71 no segundo, resultando em uma média de 83 inscritos. Dos ouvintes das duas palestras, 
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aproximadamente 87% eram estudantes universitários (entre graduandos e pós-graduandos), 

enquanto que em torno de 13% eram docentes da educação básica e membros da comunidade 

externa. Isso indica que o minicurso ficou mais restrito ao meio acadêmico – o que era esperado, 

dada a temática –, mas também que conseguimos atingir um número maior de pessoas em 

comparação com os eventos presenciais que organizávamos antes da pandemia. Além disso, a 

participação de um dos palestrantes, o professor Everaldo Andrade da USP, só foi possível pelo 

fato de estruturarmos o evento no modelo remoto. 

 As questões abordadas nos dois dias do minicurso voltaram-se ao cenário 

macroeconômico do século XX. No primeiro dia, abordamos a economia planificada socialista, 

enquanto o tema do segundo foi a relação entre as elites e a circulação de capital global. Tendo 

em vista o interesse dos discentes do curso sobre a temática, o minicurso de introdução à 

História Econômica possibilitou que os cursos de História da UFPR tivessem um contato maior 

com as discussões relativas a este assunto, contribuindo para sua formação. O formato online 

do evento também permitiu que expandíssemos o nosso público, levando conhecimento 

histórico para além do âmbito interno do curso no contexto de pandemia e de distanciamento 

social. 

Para 2021, tendo já incluído em nosso planejamento anual o objetivo de promover ações 

extensionistas remotas de enfoque educativo, o grupo ampliou a experiência organizativa de 

um evento de viés formativo vivenciado com o primeiro minicurso, programando, para as duas 

primeiras semanas de julho, um conjunto de espaços de discussão intitulado “Minicurso Online 

Vivências LGBTQIA+: História e Política Sociais”, cuja realização visava a dialogar com os 

debates públicos alavancados pelo marco rememorativo do mês anterior, junho, considerado 

internacionalmente como um período de homenagem à visibilidade dos grupos de diversidade 

sexual e de gênero.  

Formulado sob o ímpeto de fomentar atividades que possibilitassem ao público tanto 

ferramentas contextuais e críticas de acercamento às trajetórias de luta política das parcelas 

dissidentes – de modo a atentar para o histórico de violências e desumanizações da ordem 

cisheteropatriarcal capitalista contra elas, e, simultaneamente, à relevância de se reconhecer e 

difundir suas práticas mobilizadoras de resistência coletiva e de defesa de transformação de 

macroestruturas repressivas –, quanto uma aproximação a debates contemporâneos que 
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permeiam os campos artístico-cultural e de políticas públicas, o evento foi subdividido em cinco 

eixos interdisciplinares. Tratou-se dos horizontes de: a) configuração de coletivos queer em 

meio aos regimes ditatoriais latino-americanos da segunda metade do século XX; b) medidas 

legislativas nas áreas de educação básica e de serviços de assistência jurídico-social voltadas à 

população LGBTQIA+, bem como suas limitações; c) direcionamentos para práticas de 

atendimento psicológico inclusivo e para conscientização acerca do acesso a direitos de saúde; 

d) produção de moda e de cinema não cisheteronormativos na atualidade e a importância desses 

elementos à subversão de estigmas socioculturais; e e) advocacy política para constituição de 

uma agenda de direitos e mecanismos de proteção e inclusão LGBTQIA+, junto ao 

delineamento de um panorama das pesquisas e marcadores de identidade que dialogam com a 

subjetivação de indivíduos queer.  

A fim de propiciar a abordagem desse rol tematicamente diverso, foram contatados dez 

profissionais, entre acadêmicos, artistas, docentes dos ciclos básicos, psicólogos, ativistas e 

assistentes sociais: Camila Diane Silva (UFSC), Renan Quinalha (USP/UNIFESP), Alexandre 

Bortolini (USP), Rodrigo Queiroz (UFBA), Luiza Tavares (CBI of Miami), Patrícia Müller 

(NASF Curitiba), Henrique Rodrigues Marques (UNICAMP, Natália Rosa (UFJF), Otávio 

Costa (UFPR) e Matheo Bernardino (UFPR). A transversalidade disciplinar da programação 

contribuiu, também, para uma pluralização dos instrumentos de divulgação utilizados. Para 

além da difusão pelas mídias do grupo, foram utilizadas páginas voltadas ao compartilhamento 

de conteúdos de História, veículos institucionais usualmente acionados no envolvimento de 

núcleos de pesquisa e extensão de outras instituições (Coordenações de curso e serviços de 

Central de Comunicação da UFPR), além de engajamentos de organizações da sociedade civil 

e de públicos externos próximos aos palestrantes.  

Dessa forma, obtivemos cerca de 400 inscrições, associadas a uma gama de perfis 

significativamente variados – pelo menos 20% delas foi efetuado por pessoas sem vinculações 

diretas às esferas acadêmicas de Instituições de Ensino Superior do país, entre as quais destaca-

se a participação de discentes do Ensino Médio (cinco registros) e de docentes da educação 

básica não vinculados a programas de pós-graduação (28 registros). Ao todo, foram 

contabilizadas inscrições advindas de todas as 27 unidades federativas nacionais, chamando 

atenção o fato de que, embora parte expressiva da audiência virtual do público nos canais de 
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divulgação corresponda a setores alocados no Paraná, dados os enlaces constituídos a partir da 

esfera de contato pela UFPR, esse estado foi responsável por 16,7% dos cadastros recebidos, 

sendo seguido de perto por São Paulo, com uma participação de 13,2%, e tendo como outros 

sucessores de altivo peso numérico localidades mais longínquas, caso da Bahia e do Rio de 

Janeiro, ambas com 9%, de Minas Gerais (8,7%) e de Pernambuco (6,5%).  

A cada noite, registrou-se uma média de 180 comparecimentos síncronos. A satisfação 

do público foi aferida através de formulários de confirmação de presença estruturados de modo 

a interpelar os ouvintes sobre suas experiências nos espaços de discussão. O suprimento de 

interesses pessoais, políticos e profissionais foi elencado entre as respostas abertas de avaliação 

das aulas, o que pôde ser igualmente mapeado através do acompanhamento dos comentários 

síncronos nos chats das cinco lives. Assim, ainda que a atividade em questão não tenha 

compreendido o exercício direto de práticas de docência pelos PETianos, conformou, via o 

acionamento de condutas tradicionais do grupo no âmbito da extensão – a organização de 

eventos abertos voltados a trocas de conhecimentos acerca de perspectivas de análise e de 

entendimento de mundo pautadas nos cursos de graduação –, a oferta de uma modalidade de 

formação continuada a diplomados de diferentes campos, bem como uma plataforma de 

formação introdutória ou complementar a discentes dos níveis Médio e Superior. À semelhança 

das práticas anteriormente explicadas, a experiência com o presente minicurso expõe 

simultaneamente a significativa fluidez e o potencial de funcionalidade da dimensão educativa 

desenvolvida sobre suportes dos universos virtuais, neste caso representada pela mobilização 

de um circuito de saberes interregionais, interinstitucionais e interdisciplinares, 

operacionalizado em modalidade de diálogo com os compromissos éticos e epistemológicos de 

agência cidadã e de transformação do presente galgados não só pelos aportes teóricos da 

História, mas também pelos princípios basilares do Programa de Educação Tutorial, conforme 

expresso no Manual de Orientações Básicas (BRASIL, 2014, não p.).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Educação Tutorial, como ente que compreende em seus trabalhos o 

ensino, a pesquisa e a extensão, durante o enfrentamento da pandemia se viu à frente de 

diferentes desafios, que trouxeram múltiplos questionamentos de ordem prática: como atingir 

as comunidades acadêmica e popular? Como atender aos interesses e necessidades de ambas? 

Entregar os resultados esperados e adequados ao grupo foi um trabalho que demandou esforço 

e empenho dos membros envolvidos nas experiências aqui apresentadas. 

O trabalho com estudantes em tempos de pandemia nos leva ao diálogo das dificuldades 

encontradas por diversas pessoas diante das condições pandêmicas. Estudantes do ensino 

superior facilmente estão sobrecarregados. Aos alunos do ensino básico, o acesso a conteúdos 

formativos e a experiências didáticas não mecanizadas se tornou escasso. Trabalhadores se 

viram em uma nova posição social. E os próprios membros da academia se encontram em uma 

vida de novos pesos em questão de pesquisa e produtividade. À vista desses empecilhos, o PET 

História UFPR tenta da melhor maneira circundar e trabalhar com estes tópicos, mantendo-se 

aberto a novas propostas e formas de trabalho vindouras à comunidade. Assim, ao promover 

atividades como as oficinas do Colégio SESI Campo Largo, o minicurso de História 

Econômica, o minicurso Vivências LGBTQIA+ e outras formas de ações educativas e 

informativas, pôde-se desenrolar um processo de adaptação e superação dos obstáculos 

discutidos crescente e promissor. Este percurso foi alçado sobre redes institucionais de 

divulgação, aprendizados e inovações técnicas gestados em contato com outros núcleos 

realizadores da Tríade Universitária, mostrando-se, portanto, muito proveitoso ao pensar de 

formas de renovação de formatos e de públicos de interlocução para os desenvolvimentos 

programáticos futuros a serem elaborados nos âmbitos do PET e da Universidade como um 

todo. 

Tem-se, em síntese, as táticas de I) uso de plataformas virtuais gratuitas (caso dos 

suportes Google Forms, Stream Yard e Youtube) ou de licenciamento franco a partir de 

contratos institucionais (categoria em que se insere a rede Microsoft Teams); II) de interlocução 

direta com núcleos de pesquisa e páginas especializadas por meio de buscas por termos centrais 

à área de atuação do grupo (“História”, “eventos”, “PET”, etc) para localização de perfis; III) 
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de enfoque em contatos diretos com pesquisadores de formação recente, tal qual com 

profissionais da educação básica; e, por fim, IV) de enfoque nos debates públicos midiatizados 

em torno dos eixos de memória e de direitos sociais, como um conjunto de diretrizes práticas. 

Passíveis de serem replicadas – e, em parte, inclusive já efetuadas - por demais programas e 

projetos da UFPR e de outras IES, elas inauguram paradigmas para solucionar não a 

problemática de larga escala representada pela pandemia, mas, na verdade, um escopo de 

problema das dinâmicas não remotas de experiências de ensino-aprendizagem a partir da 

Universidade Pública a que justamente a conjuntura patológica trouxe destaque: os efeitos de 

exclusão por baixo alcance sociogeográfico e de limitação metodológica das atividades de 

Tríade ministradas exclusivamente nas modalidades presenciais. Conforme evidenciado pelos 

dados de proveniência geográfica de espectadores e convidados dos minicursos, bem como 

pelas informações referentes à variedade de plataformas e tipologias documentais, expostos nas 

seções prévias deste trabalho, chega-se à confirmação das dimensões de relevância epistêmica, 

pedagógica e comunicacional da continuidade de exercício dos modos de trabalho, produção e 

compartilhamento de conhecimentos em Ciências Humanas angariados por meio da Educação 

Tutorial e da História Pública no decorrer dos últimos dois anos.  
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