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Resumo:  Este  artigo  visa  a  discutir  o  protagonismo  discente  no  Ensino 
Superior, tendo como base o Curso de Extensão: Ciclo de oficinas “o ofício do 
historiador” ocorrido entre 18 de setembro a 17 de dezembro de 2015 no 
Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica (LABORDOC), sendo 
ministrado pelos monitores Augusto Cesar Ferreira Dantas, Liudmila Aleksandra 
de Medeiros e Luisa Cristina de Medeiros Santos, ligados ao Projeto de Ensino 
“O ofício do historiador: Ensino e Pesquisa na sala de aula e no laboratório” 
coordenado pelo professor Helder Macedo, com a colaboração dos professores 
Evandro Santos  e  Juciene  Andrade.  O  ciclo de oficinas foi um importante 
momento de ensino-aprendizagem tanto para os monitores que ministraram o 
Curso de Extensão quanto para os oficineiros que puderam adquirir conhecimento 
sobre as diversas tipologias de fontes existentes no LABORDOC, e de como 
aplicá-las em uma pesquisa histórica. Através das experiências proporcionadas 
pelo ciclo de oficinas e do relatório final do Curso de Extensão que apresenta 
conteúdo relevante para as abordagens que se farão presentes neste trabalho, 
buscaremos analisar a importância de um momento como este na  formação  
docente  para  o  Ensino  Superior,  partindo  do  contexto  de autonomia que os 
discentes tiveram ao enfrentarem o desafio de ministrarem um Ciclo de Oficinas 
destinado aos graduandos do curso de História/UFRN (Campus Caicó). 
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ACADEMIC LEADERSHIP: EXPERIENCE REPORTED AS A 
LECTURER EXTENDING A COURSE 

 
Abstract: This article aims to discuss the students' role in higher education, 
based on the Extension Course: Cycle of workshops "the office of the historian" 
occurred between September 18 to December 17, 2015 at the Research 
Laboratory and Historical Documentation (Labordoc), being taught by monitors 
Augusto Cesar Ferreira Dantas, Liudmila Aleksandra de Medeiros and Luisa 
Cristina  de  Medeiros Santos,  linked  to  Education  Project  "the  craft  of  the 
historian: Teaching and Research in the classroom and in the laboratory" 
coordinated by Professor Helder Macedo, with the collaboration of teachers 
Evandro Santos and Juciene Andrade. The cycle of workshops was an important 
moment of teaching and learning for both monitors who gave the Extension 
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Course as for workshop instructors who could gain knowledge about the various 
types of existing sources in Labordoc, and how to apply them in a historical



research. Through the experiences provided by the cycle of workshops and the 
final report of the Extension Course presenting content relevant to the approaches 
that will be present in this work, we will seek to analyze the importance of a 
moment like this in teacher training for higher education, based on the context 
autonomy which the students had to face the challenge of one minister  
Workshops  cycle  intended  for  undergraduate  students  of  History/ UFRN 
(Campus Caico). 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem por finalidade abordar o protagonismo acadêmico no que tange 
à participação de discentes do curso de História como ministrantes de um Curso  
de  Extensão.  Partindo  da  autonomia  dos  monitores  Augusto  Cesar Ferreira 
Dantas, Liudmila Aleksandra de Medeiros e Luisa Cristina de Medeiros Santos que 
sentiam a necessidade de desenvolverem a prática do ensino, foi criado o Curso 
de Extensão: Ciclo de oficinas “o ofício do historiador” destinado aos graduandos 
do curso de História do CERES/UFRN, ocorrido entre os meses de Setembro e 
Dezembro de 2015. Esta experiência proporcionou uma melhor preparação para 
a docência no Ensino Superior em se tratando de monitores ligados  a  projetos  
de  monitoria  e  que  estão  em  processo  de  formação, promoveu o ensino-
aprendizado entre os estudantes, monitores/ministrantes e 
professores/coordenadores. Os relatos desta experiência de autonomia em 
relação ao ensino-aprendizagem terão embasamentos teóricos por meio das 
ideias de (FENELON, 2008); (FREIRE, 2002); (NUNES, 2007). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi feito a partir das referências bibliográficas (FENELON, 2008); 
(FREIRE, 2002); (NUNES, 2007) que abordam a temática do ensino em História 
e  meios  pedagógicos  do  ensino,  ambientados  na  prática  de  monitoria 
acadêmica como formadora do futuro docente do Ensino Superior. Teve por 
base análise em registros fotográficos que documentam todas as 10 oficinas 
que foram realizadas no Curso de Extensão, para isso utilizamos (MAUAD, 
1996) que aborda o uso da fotografia como fonte. Por meio do relatório final, 
tivemos acesso aos questionários avaliativos que demonstram o desempenho dos 
oficineiros e ministrantes em cada oficina. 

 
RESULTADOS 

Através do questionário avaliativo de cada oficina, obtivemos dados relevantes 
para demonstrar a importância de um Curso de Extensão, levando em conta o 
fato  de  ter  sido  ministrado  por  monitores,  que  alcançaram  desempenho 
bastante  favorável  em  suas  tarefas.  A  exemplo  temos  a  primeira  oficina 
realizada que contou com 25 alunos, mas apenas 12 responderam ao 
questionário. 

 
Oficina 1 – História e documento (12 avaliações)



 
 
 
 

 
 

DISCUSSÃO 
O protagonismo acadêmico por meio de um Curso de Extensão gera bons frutos 
para a formação profissional do discente, favorecendo o ensino-aprendizagem 
entre as partes envolvidas. No curso de História tal experiência inicial com a 
docência, constrói no aluno ministrante o senso de autonomia, deixando-o mais 
preparado  para  a  sala  de  aula,  seja  ele  aluno  da  Licenciatura  ou  do 
Bacharelado. Um processo de interação entre teoria e prática, quando o faz a 
partir de um condicionamento que é dado socialmente, isto é, formação, posições,   
conceitos,   pressupostos   (FENELON,   2008).   Como   vimos   nos



resultados dos questionários grande parte dos alunos oficineiros avaliaram 
positivamente o Ciclo de Oficinas, indicando que houve uma troca de 
conhecimentos e consequentemente gerando a aprendizagem. Ainda se sente 
falta de um trabalho mais articulado entre as distintas monitorias, de forma 
que, além de ações conjuntas nos eixos anteriormente referenciados, os 
monitores  pudessem,  também,  compartilhar  conhecimentos  e  experiências 
entre si, apoiando-se mutuamente e aprendendo cooperativamente (NUNES, 
2007).  No  ambiente  da  monitoria  é  primordial  a  interação  entre  ensino, 
pesquisa e extensão, neste quesito o Projeto de Ensino “O ofício do historiador: 
Ensino e Pesquisa na sala de aula e no laboratório” foi eficaz para proporcionar 
aos seus monitores um contexto rico de experiências em todas as áreas do 

ambiente acadêmico. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros 
(FREIRE, 2002). No que tange à autonomia dos monitores ao se proporem um 
desafio  de  ministrar  um  Ciclo  de  Oficinas,  construírem  planos  de  aula  e 
buscarem informações extras para repassar aos alunos, sendo algo pouco visto 
no Ensino Superior. 

 
CONCLUSÕES 

Os relatos de experiência e discussões que se fizeram presentes neste estudo 
buscaram problematizar a questão do protagonismo acadêmico, tendo em vista 
que tal prática ainda é pouco realizada no ambiente da Universidade. Entendemos 
que o ensino, a pesquisa e a extensão devem fazer parte do cotidiano dos 
discentes, especialmente os que estão ligados  a projetos da instituição da 
qual fazem parte. Desta forma, este trabalho tem por finalidade demonstrar a 
importância de discentes envolvidos em Cursos de Extensão, valorizando tal 
prática que auxilia no ensino e na aprendizagem no Ensino Superior. 
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