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A Educação está na ordem do dia. 
 
O Ensino de História desperta inúmeras pesquisas no campo da 

escolarização, das metodologias, relações entre professores e alunos, recursos 
didáticos. Nesse sentido, esta área tem se mostrado como um campo de pesquisa e 
ação que tende a incorporar objetos de estudos com vistas ao entendimento global do 
desenvolvimento das sociedades e constituição de mecanismos de compreensão por 
meio do ensino escolar. Portanto, os aportes para as discussões que tocam a realidade 
social brasileira apresentam a preocupação com o papel das mulheres e homens e nas 
transformações do processo histórico, o que possibilitou a reflexão da dimensão 
política das lutas destes indivíduos, anteriormente silenciados nos currículos escolares.  

É fundamental uma reflexão sobre o contexto social dos últimos 
anos, o acirramento das tensões políticas e ampla polarização das ideias, retrocessos 
nas conquistas sociais e o recrudescimento de movimentos conservadores que 
escolheram a escola e a docência como alvos de críticas com ampla comoção junto à 
opinião pública. 

A Jornada de Ensino de História, na sua décima terceira edição, 
pretende congregar esforços ligados ao ensino, pesquisa e extensão, envolvendo, 
especialmente, professores, graduandos, pós-graduandos, grupos de pesquisa, 
bolsistas do Colegiado de História, de outras instituições e professores da rede pública 
e particular da nossa região. No ano de 2019, buscaremos refletir sobre a importância 
da luta por um ensino democrático, comprometido com os valores republicanos de 
uma sociedade de direitos. Abrimos um espaço para a reflexão sobre o Ensino de 
História na escola, espaço privilegiado para a formação integral das crianças e jovens 
brasileiros. O ensino democrático, a liberdade de cátedra e o direito à memória serão 
as temáticas abordadas neste evento. Faremos uma defesa do ensino escolar e da 
pesquisa, a fim de trazermos à tona o debate sobre o Ensino, a História e a Democracia 
no nosso tempo, porque é na Escola que se aprende a viver! 


