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Resumo da Dissertação: 

Esta dissertação inscreve-se no campo do Currículo, mais precisamente nos debates acerca do 
currículo de licenciatura de História da UFRJ. A partir de redes de conversa constituídas por 

licenciandos recém-ingressos nesse Curso de Graduação, o objetivo desta pesquisa é analisar os 
entrecruzamentos possíveis entre a experiência de imersão desse sujeito no currículo de História 

recém egresso do ensino médio e a decisão de entrada no ensino superior nessa mesma área 

disciplinar. Interessa-me, mais particularmente, explorar as articulações produzidas por esses 
sujeitos entre o conhecimento histórico fixado nos currículos do Ensino Médio e as expectativas 

presentes no momento da escolha pela profissão docente nessa área disciplinar. De que maneira o 
currículo da educação básica interfere na escolha da área de conhecimento do curso de ensino 

superior? E ainda e que medida o currículo de licenciatura em História dialoga com o currículo desta 

disciplina legitimado na educação básica? Como interlocução teórica foram privilegiadas as 
contribuições que emergem da articulação entre os estudos curriculares e a pesquisa biográfica. 

Para o desenvolvimento da análise foram mobilizadas as categorias “relação com o saber” e 
“conhecimento disciplizarizado”, entendidas como chaves de leitura potentes para refletir sobre o 

momento inicial do percurso formativo dos futuros professores de História da educação básica a 
partir do recorte deste estudo. Para chegar aos objetivos propostos, forma privilegiadas as 

seguintes estratégias metodológicas: análise documental (documentos curriculares oficiais, 

ementas obrigatórias do primeiro período do atual currículo do curso de graduação em História da 
UFRJ, do Currículo Mínimo do Ensino Médio de História da SEEDUC, programa das disciplinas 

História do mundo contemporâneo e Brasil Contemporâneo integral e noturno, análise das questões 
de História do último ENEM, informações contidas no site do Instituto de História, do Manual do 

estudante vigente e do SIGA) e análise de fragmentos biográficos produzidos em meio a uma rede 

de conversa com um grupo de licenciandos do primeiro período de 2019.1, integral e noturno, por 
meio da rede social Whatsapp. A análise evidenciou de um lado a importância de estabelecer 

continuidades entre o fluxo de conhecimentos históricos que circulam no Ensino Médio e no Curso 
de Graduação como estratégia de inscrição desse estudante recém-ingresso à cultura universitária 

e da construção de uma relação produtiva com o conhecimento específico. De outro lado foi 
possível perceber a permanência de um descompasso entre o desejo e as expectativas dos 

licenciandos e o currículo legitimado para o primeiro período que produz efeitos no processo de 

profissionalização docente. 

Palavras Chave: Currículo de Licenciatura em História,conhecimento disciplinarizado, relação com 

o saber. 
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