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Resumo. Os estudos sobre a cidade apresentam-se como temática importante no campo da 
educação pois contribuem para a compreensão de aspectos históricos, políticos, sociais, culturais, 
filosóficos e econômicos referentes ao desenvolvimento do urbano. No entanto, verificamos a partir 
de pesquisa realizada no Diretório de Grupos de Pesquisas cadastrados e certificados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no ano de 2016, que poucos são os 
grupos que abarcam as discussões sobre cidade e educação. A possibilidade de contribuir com esse 
nicho de pesquisa favoreceu a constituição de um grupo de estudos que integrasse alunos e 
professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes) para a discussão da cidade como espaço potencial para ações educativas. Nesse 
cenário, o Grupo de Estudos sobre Educação na Cidade e Humanidades (Gepech) iniciou suas 
atividades em março de 2016, compondo uma das linhas do Grupo de Pesquisa “Artes Visuais, 
Literatura, Ciências e Matemática: diálogos possíveis” cadastrado no CNPq. O Gepech busca atingir 
os seguintes objetivos: 1) discutir relações entre a cidade e a educação a partir de áreas do 
conhecimento ligadas as humanidades; 2) planejar, executar e avaliar formações de professores da 
educação básica que contribuam com reflexões sobre os espaços da cidade; bem como 3) 
sistematizar materiais educativos que discutam e apresentem propostas relacionadas com a cidade. 
Esses objetivos são buscados a partir da compreensão de educação na cidade pela via da 
emancipação humana. Nessa vertente, a cidade não é pensada apenas como lugar de consumo ou 
consumo do lugar, mas também como lugar de uso, conforme apontamentos de Lefebvre (2011). Em 
diálogo com esse autor, Della Fonte (Prelo, S/P) afirma que a configuração da cidade nos seus 
espaços e tempos imprime uma orientação pedagógica. Nesse sentido, realça que a cidade “(...) 
condensa a história dos grupos e dos conflitos que, sob certas condições históricas, a realizaram” 
(Prelo, S/P). Para a autora, é relevante considerar que os sujeitos possam entrar em contato com 
essa história de forma consciente e mediada, pois assim têm a possibilidade de fazer “(...) da 
experiência urbana uma relação entre gerações de transmissão e incorporação intencional de modos 
de vida próprios, valores, ritmos e rotinas, maneiras de agir, práticas imaginativas e artísticas, formas 
de sociabilidade e de mobilidade, confrontos e contradições” (Prelo, S/P). Desse modo, a educação 
na cidade configura-se como potencial para ler a grafia do urbano e apreender uma produção rica, 
complexa, conflituosa e desigual criada pelo Homem para o Homem. A educação na cidade nesses 
termos também pode ser visualizada em proposições de Freire quando diz que os museus da cidade 
“(...) seus centros de cultura, de arte são a alma viva do ímpeto criador, dos sinais de aventura do 
espirito. Falam de épocas diferentes, de apogeu, de decadência, de crises, da força condicionante das 
condições materiais (Freire, 1995, p. 26). Partindo desse delineamento de educação na cidade, esse 
painel tem por objetivo apresentar, discutir e compartilhar ações formativas na área de ensino de 
Humanidades realizadas no período entre 2016 e 2017 pelo Gepech. Destacamos que o grupo 
assume a perspectiva metodológica dialógica, sistematizada por Bakhtin (2003, 2004), para 
organização de suas atividades. Nessa abordagem a interação com o outro ocupa lugar privilegiado 
no processo de desenvolvimento humano. Parte-se da premissa que diferentes modos de interação 
favorecem a ampliação do olhar e possibilitam a configuração de uma nova qualidade de 
compreensão sobre um determinado fenômeno e, no caso do Gepech, sobre a realidade urbana e a 
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educação na cidade. Assim, entendemos que experiências de escuta, de diálogos e de alteridade com 
diferentes sujeitos consolida a constituição do grupo e adensa reflexões teórico-práticas 
sistematizadas coletivamente. Considerando tais proposições, o Gepech se estrutura a partir de 
ações como encontros de estudos teóricos tendo como referência obras de autores da linha crítica 
(Henri Lefevbre, David Harvey, Paulo Freire, Maximo Canevacci, Mike Davis e outros), diálogos com 
palestrantes convidados de diferentes áreas que possuem vinculação com os estudos da cidade, 
como arquitetura, sociologia, filosofia, artes, literatura, história, geografia e etc. (Almerinda da Silva 
Lopes, Erika Sabino de Macedo, Sandra Soares Della Fonte, Francisco Aurélio, Estilaque Ferreira dos 
Santos, Tarcisio Bahia de Andrade e outros), exibição de entrevistas com estudiosos de projeção 
nacional (Ermínia Maricato, Paulo Roberto Padilha, Manoel Oriosvaldo de Moura, Fraya Frehse, 
Joana Mello de Carvalho e Silva, Ana Cláudia Scaglione Veiga Castro e outros) e visitas mediadas a 
espaços (praças, monumentos, parques, praias, ruas e museus) e exposições de arte com o objetivo 

de ampliar os conhecimentos sobre a cidade, com destaque para Vitória, no Estado do Espírito Santo. 
Além disso, os participantes do Gepech interagem e dialogam com professores da rede pública que 
atuam nas etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, por meio da oferta de 
cursos de extensão. No ano de 2017, o grupo promoveu dois cursos de formação continuada em 
parceria com mestrandos, intitulados de Educação na cidade: estudos sobre o processo de 
modernização de Vitória, no período de 16-05-2017 a 04-07-2017, e Infância e Educação na Cidade: a 
Ilha de Monte Belo como fonte do conhecimento do Patrimônio Cultural na Formação de Professores, 
no período entre 28-08-2017 a 30-10-2017. Nessas duas ações foram atendidos aproximadamente 
trinta professores de diferentes áreas de conhecimento (letras, sociologia, filosofia, artes, geografia, 
história, pedagogia) que participaram de momentos presenciais e à distância compostos por estudos 
teóricos, oficinas pedagógicas e visitas mediadas a espaços da cidade com potencial para educar, 
bem como tiveram oportunidade de apresentar relatos/projetos didáticos. Esse modo de 
organização dos cursos de extensão, parte da concepção de formação como movimento (Moura, 
2017). Movimento concebido a partir de necessidades, que embora possam ser específicas, 
singulares, próprias de cada participante (pesquisadores, mestrandos e professores), encontram 
unidade no propósito de aprimorar o ensino de conhecimentos da área de Humanidades. Os 
pesquisadores e mestrandos, mobilizados pelas demandas das pesquisas, buscam o encontro com os 
professores da rede pública para dialogarem sobre possibilidades pedagógicas da cidade e 
sistematizarem materiais educativos com a intenção de contribuir de algum modo para o ensino de 
conhecimentos da área de Humanidades. Os professores, por sua vez, são motivados ao encontro 
pelas necessidades oriundas de suas atividades profissionais, ou seja, estão interessados em 
aprender mais e aprimorar o seu trabalho pedagógico que se materializa no ensino. Assim, tanto 
pesquisadores como professores são mobilizados ao encontro com um objetivo comum, conhecer 
para qualificar o ensino de Humanidades, ou seja, contribuir para a apropriação do humano no 
humano. Nesse processo, a formação pode ser compreendida como movimento quando ambos saem 
enriquecidos, acrescidos da experiência coletiva, ou seja, quando provoca por meio do conhecimento 
uma nova qualidade para as ações dos sujeitos, indicando um outro modo de intervir e agir no 
mundo. Nessas condições, os sujeitos em formação participam de relações menos desiguais, não se 
constituem como objetos, mas como coletivo que produz situações de estudos e de aprendizagens 
que podem favorecer a compreensão da realidade urbana em suas múltiplas relações. 

Palavras-Chave: Educação na cidade; Ensino de Humanidades; Gepech; Formação de professores; 
Metodologia dialógica.  

Recursos Necessários: sala com vídeo projetor, internet. 
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Proposta de organização do Painel de Discussão 

Tempo: 1h 30m: 

1- Breve contextualização do tema 

Será realizada pequena exposição sobre origem, constituição e modos de atuação do Gepech.  

2- Objetivo(s): 

Apresentar, discutir e compartilhar ações desenvolvidas pelo Gepech sobre educação na cidade e 
ensino de Humanidades.  

3- Dinâmica/estratégia: 

a. Apresentação  

Cada autor irá apresentar suas experiências e vinculações de pesquisas com o Gepech. 
(10 m) 

b. Exposição Teórica do tema  

Membro 1 irá desenvolver discussões teóricas sobre o conceito de educação na cidade 
que orienta os trabalhos/ações do Gepech – (20 minutos)  

Membro 2 ficará responsável por expor a metodologia que fundamenta as ações do 
grupo (20 minutos) 

c. Aplicação em outros contextos 

Apresentar experiências de pesquisas com professores da educação básica e roteiros 
mediados desenvolvidos na cidade de Vitória/ES pelo Gepech. (10 minutos). 

d. Discussão 

Os participantes do painel discutirão sobre as produções do Gepech visando relacioná-las 
a outras situações ligadas as suas trajetórias de pesquisa. (30 minutos). 

 
4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos 

Compartilhar materiais educativos com propostas para o ensino de conhecimentos da área de 
Humanidades elaborados no contexto do Gepech.  

5- Resultados esperados: 

Espera-se que o painel possa contribuir para a divulgação de resultados de pesquisas e materiais 
educativos desenvolvidos no contexto do Gepech, bem como fomentar discussões que 
concernem a educação na cidade como estratégia de ampliação das possibilidades formativas 
dos sujeitos.  
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