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Introdução/justificativa  

Este trabalho busca apresentar o caminho percorrido pelos discentes 

acima citados, bolsistas do PIBID de História 2018/2019 no Colégio da Policia 

Militar de Goiás Nestório Ribeiro, bem como as atividades desenvolvidas até o 

presente momento. Em especial a implementação dos Clubes de História e do 

Clube Desbravadores, ambos supervisionados pela professora da unidade 

executados pelos bolsistas alia alocados. Diversas atividades e discussões 

foram desenvolvidas ao longo do projeto, é sobre algumas delas que buscamos 

tratar neste relato.  

Entendendo o Programa Institucional de Bolsas de iniciação à Docência, 

como uma possibilidade de conhecer a rotina escolar e compreender assim os 

desafios e possibilidades que se encontram no fazer de um professor, 

acreditamos que as atividades que realizadas na instituição, até o presente 

momento dialogam com a expectativa de que o fazer-se professor é um processo 

de diversas etapas e são possíveis em diversos momentos do curso e 

intensificadas por programas como o PIBID. 

Posto isso, considerando o atual cenário onde a educação superior e 

básica tem sido alvo constantemente de ataque, sofrendo assim com diversos 

                                                           
Resumo Revisado pelo Coordenador do Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) Murilo Borges Silva  
1 Bolsista do Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Universidade 
Federal de Jataí (UFJ) Licenciatura em História. brunanuelly22@gmail.com 
2 Bolsista do Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Universidade 
Federal de Jataí (UFJ) Licenciatura em História. tomprado2014@gmail.com 
3 Professora de História do Colégio da Polícia Militar de Goiás Nestório Ribeiro (CPMG).   

Supervisora do Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 
bya.a.lucas@gmail.com 
4 Professor Doutor de Licenciatura em História. Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
Coordenador do Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de História. 
muriloborges.historia@gmail.com 
 

mailto:brunanuelly22@gmail.com
mailto:tomprado2014@gmail.com
mailto:bya.a.lucas@gmail.com
mailto:muriloborges.historia@gmail.com


cortes que geram problemas, não apenas no ensino superior de qualidade que 

buscamos, mas refletindo também na formação do futuro profissional que irá 

atuar no ensino básico, entendemos ser urgente a manutenção de programas 

institucionais que incentive a vivência e a experiência dentro de sala de aula por 

aqueles que amanhã estarão fazendo parte da mesma, identificando desde já 

qual é a realidade de um professor de história no ensino básico, sem distorções 

excessivas ou simplistas. 

 

BASE TEÓRICA 

Diversos autores e autoras tem nos acompanhado até aqui, neste 

processo, nos apresentando como era e como está o ensino de história no Brasil, 

como que os diversos processos políticos pelos quais nosso pais passou, 

interfere e transforma também o nosso espaço de sala de aula e conteúdo 

ministrados. Como é o caso de José Paim(2007) que em sua temática aborda 

como e qual é o processo de formação de um profissional de um docente. E 

Circe Bittencourt (2011) com a apresentação dos métodos e fundamentos no 

ensino de história. 

Para a propositura de nossas atividade no PIBID estamos, 

particularmente, embasados nos estudos de Bell Hooks (2013) e sua proposta 

de educação transformadora e como ato de resistência diante de um cenário de 

apatia. Embasados nessa possibilidade ao enfrentarmos a rotina escolar, 

passamos refletir sobre qual será nossa pratica educacional quando então 

formos professores. Inseridos no dia a dia da instituição entendemos que a 

formação do professor se dá de forma continuada, dentro dos espaços escolares 

e fora deles. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar a comunidade acadêmica e a 

sociedade as discussões e resultados dos pibidianos no CPMG Nestório Ribeiro 

durante o período do programas de iniciação à docência. 

 

METODOLOGIA 



Para pôr em prática nossas atividade, no CPMG nos dividimos em duas 

atividades específicas:   O Clube de História e o Clube desbravadores, realizando 

tarefas distintas. No primeiro clube, a intensão de trabalho era o enfoque regional 

entre a história do estado de Goiás e de Jataí, por se entender, que pouco se 

trabalha a questão regional devido ao currículo e os outros diversos conteúdos 

obrigatórios, sendo assim o Clube de História seria um espaço a mais para o 

debate e aprendizado da história regional. Com aulas expositivas sobre os temas 

e visitas técnicas ao locais de discussão. 

No segundo, o Desbravadores o foco mais especifico é voltado para os 

alunos do 9º ano, de forma obrigatória a presença dos alunos que irão participar 

da prova do IDEB 2019 e por tanto funcionando como um espaço de reforço do 

conteúdo apreendido dentro de sala de aula. Durante aulas semanais no clube 

com duração de 1h, com aulas expositivas e atividades a com enfoque nos 

descritores, que estarão presentes na prova Brasil nos mesmos moldes da 

Língua Portuguesa. Para tanto participamos de um curso de formação, sobres 

os descritores, juntamente com o corpo docente da escola e convidados de 

outras escolas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Como objetivado, nosso reencontro coma rotina escolar, agora não mais 

na posição de aluno, mas sim como futuros professores. Esta oportunidade nos 

permitiu acesso a diversas etapas que são necessárias no processo de 

construção do conhecimento. Atuamos como monitores dentro dos clubes, que 

por terem um formato diferente, apresentaram desafios distintos a nosso grupo. 

O primeiro a ser formulado foi o Clube de História, com o objetivo de 

aproximar os alunos da história regional, por meio de visitas técnicas a espaços 

históricos do estado, principalmente os que dialogam com a história local. A ideia 

de sair dos limites da sala de aula, surge com mais um método de valorização 

da cultura e história local, bem como aproximar os alunos do conhecimento 

histórico.  



Para tanto até o presente momento já acompanhamos a escola e os 

alunos em duas excursões, a primeira à pousadas das Araras próximo a cidade, 

ondes os alunos tiveram acesso a trilhas onde se localizam os sítios 

arqueológicos os quais apresentam as pinturas rupestres encontradas aqui na 

região. O segundo destino foi a capital federal, Brasília, o grupo designando 

permaneceu nos aposentos de uma escola militar e conheceu grande parte dos 

pontos turísticos e históricos da construção da cidade. É importante ressaltar que 

no Clube de História, são sempre fornecidas aulas teóricas previas sobre o 

destino da viagem para que os alunos possa assimilar melhor os ambientes 

visitados. No momento estamos trabalhando com temas livres no clube, sempre 

voltados a história regional, sendo nosso próximo destino a Cidade de Goiás. 

No Clube Desbravadores com um formato distinto do acima citado, 

voltado mais especificamente aos aluno do 9º ano da instituição, as atividades 

propostas neste clube estão ligadas ao currículo da série, para assim auxiliar o 

processo de ensino aprendizagem. O alto número de reprovação em história 

nesta série, bem como a necessidade de um reforço para os alunos, para a prova 

do IDEB, que será realizada este ano, pela primeira vez com o conteúdo de 

história, foram algumas das motivações para criação deste clube. Até o presente 

momento já desenvolvemos atividades neste clube sobre, “A crise de 20, Nazi 

fascismo no mundo, A guerra Fria, Revolução Russa, A era Vargas”, entre outros 

temas.  

Dentre os temas abordado em sala, obrigatórios no currículo de história 

regional, foi organizada para esse clube uma excursão para Abadia de Goiânia, 

para uma visita ao 1º Batalhão da Policia Militar Ambiental, com o objetivo de 

conhecer melhor o trabalho feito por eles e principalmente, à respeito do acidente 

com césio 137 em Goiânia ocorrido na década de 1980. 

Por fim como relato de experiência, deste processo podemos acrescentar 

nossos olhares sobre a escola, partido de nossas vivências. Em primeiro lugar 

por se tratar de um instituição militar, imaginávamos ser ali um espaço de total 

controle militarizado até mesmo no que diz respeito ao conhecimento. No entanto 

foi possível compreender que a parte pedagógica é realizada por uma série de 

profissionais da educação, o que de certo modo traz diferenças, de um estudo 

completamente militar. O segundo ponto que foi perceptível é a existência de um 



projeto do estado para beneficiar instituições com o caráter militar, a 

infraestrutura, recursos da escola, grande número de profissionais, a 

manutenção e organização do espaço escolar, chegando até as diferentes 

coordenadorias existentes na instituição, diferem a escola das demais 

instituições vinculadas ao Estado. O alto investimento em uma escola militar em 

detrimento de demais instituições com o caráter “tradicional” de educação revela 

a importância do investimento financeiro do Estado infelizmente, não estendido 

a outras instituições. 

O último aspecto identificado, e neste sentido positivamente, o professor 

como um agente no processo de educação, não o único, mas um importante 

participante deste. Isto porque as dificuldades, a falta de valorização profissional, 

limites curriculares, e outros diversos dilemas que um professor pode encontrar 

é bem conhecido por boa parte da sociedade. No entanto em meio ao nosso 

presente, onde constantemente a figura do profissional de educação tem sido 

demonizada, a História tem sido ameaçada de ser “revista”, questões que já 

estavam esclarecidas e objetivadas em nossos dias ressurgem com uma nova 

roupagem cômica, percebemos que um bom profissional consegue encontrar 

saídas para tais questões, promovendo um ensino de história propositivo e 

problematizador do meio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com isto, esperamos ter apresentado de forma clara e objetiva o que até 

o presente instante foi possível ser feito na instituição para a qual fomos 

designados, bem como a importância deste projeto, neste processo de formação 

inicial de um professor de história. Tanto no que diz respeito na prática diária de 

um professor, que vai desde elaboração do plano de aula até a avalição desta 

turma, bem como a melhor apreensão dos debates que permeiam a educação 

como todo.  
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Institucional de iniciação à Docência (PIBID) objetiva fomentar a 

formação inicial de professores, oportunizando o contato com o ambiente escolar e a 

sala de aula, desde o início do processo de formação. Alinhado aos objetivos do 

subprojeto de História observamos o espaço escolar e da sala de aula, participando 

de atividades direcionadas pelo professor supervisor. Ainda nessa perspectiva, foi 

elaborado projetos para tratar de temas específicos em sala de aula. 

Particularmente, elaboramos o projeto intitulado “Caixa de História”,7 em que se 

propõe discutir, a partir de jornais, temas relativos à história local. 

A Caixa de História se trata de uma seleção de materiais que foram 

cuidadosamente escolhidos para compor uma caixa, a qual tem como temática o 

jornal. Este projeto é uma iniciativa para demonstrar aos alunos que fontes históricas 
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não são somente aquelas que são produzidas pelos historiadores, e isso se tornou 

ainda mais viável após a escola dos Annales. 

Ainda que estes jornais tragam notícias e informações do tempo e espaço 

onde está sendo produzido, os jornalistas não são historiadores e, portanto, a forma 

como trabalham com as informações é diferenciada. Porém, estes jornais são 

importantes meios de informações e que possuem circularidade entre a população, 

seja na sua forma impressa ou no modelo digital.  

Com isso, ao escolhermos o jornal local Pica Pau, nos preocupamos em 

aproximar os alunos desse material histórico e os ensinar a respeito das diversas 

fontes que possuímos. É um novo método de pensar e agir por meio da leitura de 

manipulação de jornais no âmbito escolar, assim podendo ter resultados positivos 

para com os novos leitores, e lhes proporcionar uma leitura prazerosa. 

Ao se apropriar deste material em sala de aula, o professor poderá apresentar 

este jornal como fonte, priorizando o desenvolvimento acadêmico como objetivo de 

criar uma leitura mais crítica, para que a partir disso os alunos tenham uma visão 

mais clara acerca dos conflitos sociais que envolvem aquela regionalidade. 

Seguindo a perspectiva de José Carlos Libâneo (2004), o ambiente escolar é 

um lugar de troca de culturas, onde o aluno e o professor aprendem com a escola e 

a instituição aprende com o aluno e com o professor, formando um padrão coletivo 

de pensar e agir. Sendo assim, para nós os alunos não são indivíduos rasos, dos 

quais vão simplesmente absorver conhecimento, pois acreditamos também que eles 

têm suas experiências e vivências. O ambiente escolar caracteriza-se por nos 

proporcionar uma troca de experiência bem proveitosa e prazerosa. A partir disso, a 

importância do PIBID, na formação do futuro profissional da educação se dá, pois, 

para o autor, é no exercício do trabalho que de fato o professor produz sua 

profissionalidade. 

 

 

2. BASE TEÓRICA 

 

Visto que os temas de História Regional/Local não estão presentes na BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular), nós, bolsistas do PIBID, optamos por levar esse 

tema para dentro da sala de aula através do subprojeto intitulado: “Caixa de 

História". De acordo com o texto: “Reflexões de História Local e Produção de 



Materiais Didáticos”, organizado por Carmem Alveal, José Fagundes e Raimundo 

Rocha: “A necessidade de aliar a discussão sobre a História Local e a produção de 

material didático ocorreu pelo motivo de não haver recursos didáticos disponíveis 

que contemplem a diversidade de culturas das múltiplas localidades existentes neste 

imenso Brasil”. E foi partindo dessa reflexão que continuamos a desenvolver o 

subprojeto através da produção de materiais para o ensino de História Local. 

No momento, o subprojeto ainda não se encontra finalizado, porém, o material 

didático intitulado: Caixa da História, já está concluído e aguarda o momento para 

ser desenvolvido em sala de aula. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Os nossos objetivos prezam para que os alunos compreendam a história 

local, através da análise do jornal local Pica Pau do ano de 1922, e com isso, 

possam fazer uma comparação com os jornais atuais.  

Diante disso, é crucial que os alunos: compreendam a importância da 

história regional, e a importância das fontes históricas e que elas não se limitam a 

um único tipo de fonte; assim, podem aprender a utilizar essas fontes históricas 

dentro da sala de aula e conhecer a história da cidade e região. 

 Com a análise das fontes, espera-se também que os alunos desenvolvam o 

hábito de uma leitura crítica, desenvolvam o trabalho em equipe na sala de aula e 

levantem questionamentos de diferentes realidades sociais. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 A “Caixa de História” será apresentada aos alunos, inicialmente para que eles 

possam ter um primeiro contato com o material. Logo após, ela será aberta e com os 

jornais em mãos, os alunos serão divididos em grupos para que cada um possa 

receber os jornais locais contidos na caixa. A respeito da fonte escolhida, se trata de 

um jornal local que se chama Pica Pau, datado do ano de 1922. Nesse sentido, 

iremos reservar este momento para explanar aos estudantes sobre o jornal 

informando sua serventia e importância social. Com isso, será efetuada uma análise 

conjunta entre alunos e professores com o intuito de: identificar a qual grupo o jornal 

era direcionado, localizar fontes, analisar a escrita, datação, autoria. Após finalizar o 



exercício de análise do conteúdo, iremos propor aos alunos fazerem comparações 

entre jornais antigos e os da atualidade, apontando semelhanças e diferenças. 

 Após a discussão levantada em torno da fonte histórica, será proposta então, 

uma atividade nomeada: “Construção de exemplares”, na qual os alunos deveram 

confeccionar um jornal baseado em determinados temas que serão propostos pelo 

professor a cada grupo.  

 O trabalho da “Caixa de História” será finalizado com a apresentação de 

breves seminários que apresentarão seus jornais confeccionados, e a partir disso 

serão levantadas questões ligadas ao material produzido, possibilitando um breve 

debate acerca delas. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Devido ao fato de ter ocorrido à troca de professor supervisor da escola 

campo, levamos um pouco mais de tempo para nos ajustarmos ao novo modelo que 

o PIBID iria funcionar. Por isso, no primeiro semestre deste ano nossa ida a escola 

campo resumiu-se a observações das aulas administradas pelo professor que foram 

relatadas em um diário de bordo, além do desenvolvimento do projeto ação. 

Neste segundo semestre iniciamos a realização dos projetos que 

preparamos para o Colégio Estadual Serafim de Carvalho, sendo o primeiro a 

exibição do documentário “Menino 23”, seguido de um breve debate acerca dos 

temas que a obra fílmica abordou, sendo que dentre eles destaca-se nazismo e o 

racismo. Com isso, abrimos um espaço para que os alunos que estavam 

participando da atividade fizessem perguntas relacionadas ao filme, e a partir disso 

debatemos sobre as questões levantadas. 

Posteriormente, voltamos às observações dentro da sala de aula, e após 

uma reunião com o professor supervisor planejamos e administramos duas 

miniaulas para uma turma do terceiro ano. Estas aulas tinham como objetivo 

proporcionar discussões acerca da temática da Ditadura Militar, problematizando 

aspectos que o professor não teria oportunidade de fazer devido ao prazo corrido 

em que o conteúdo deve ser aplicado. 

Quanto ao nosso subprojeto, ainda não pudemos realizá-lo pois estamos 

fazendo pequenos ajustes nele, e assim, posteriormente poderemos aplicá-lo nas 

turmas que serão selecionadas por considerarmos apropriadas para esta atividade. 



 

 

6. CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo o nosso subprojeto já encaminhado e com os ajustes necessários sob 

a orientação do professor supervisor, iremos em breve desenvolvê-lo na Escola 

Estadual Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí (Goiás). Este projeto é uma 

tentativa do curso de História da UFG – Regional Jataí, aliada ao programa PIBID de 

produzir um material didático sobre a história local, esta iniciativa parte da 

necessidade de mostrar aos alunos a história que está próxima a eles, sendo a 

história de sua cidade e a importância da mesma. Nesse sentido, a fonte trabalhada 

que é o Jornal local, que durante muito tempo foi um dos principais meios de 

comunicação, tanto para notícias quanto para entretenimento. Portanto, fizemos um 

recorte de alguns jornais impressos do ano de 1922 e com eles buscamos 

demonstrar como essas fontes podem ser um meio importante para trabalhar a 

historicidade local e assim, realizar a proximidade do aluno com a história da sua 

região. 

Ressaltamos a importância do projeto PIBID para nos alunos de graduação e 

para todos os envolvidos, pois o aprendizado é uma via de mão dupla e tanto os 

novos aspirantes a professores quanto só professores já atuantes ganham com as 

trocas as vivencias e experiencias durante o processo de execução dos projetos. 
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Resumo  
Este trabalho visa apresentar minhas experiências dentro de projeto PIBID, subprojeto 

história, no Colégio Serafim de Carvalho. Durante minha participação no projeto pude ver como 
ele é importante na formação do docente, mesmo ainda em formação para a licenciatura, é 
somente no projeto que se entende a realidade e saí da teoria na sala de aula da faculdade. O 
estudo da historia vai além do necessário para as competências de um aluno do Ensino do 
Médio, que futuramente irá prestar ao Enem e Vestibulares. A história pode ajudar o aluno a 
desenvolver-se como indivíduo em âmbito social, escolar e cultural. Com o objetivo de preparar 
os alunos para a convivência, trabalhamos além dos conteúdos escolares, materiais de valores 
sociais e críticos. Os resultados foram bastante satisfatórios.  
 
Palavras-chave: Projeto PIBID. História. Iniciação a docência.  
 
Introdução  
 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, PIBID, é um projeto que 
desde de o início da formação do aluno busca inseri-lo na realidade da docência. Com a 
educação sofrendo fortes impactos, o pibid nos ajuda financeiramente e também com as 
relações, toda a convivência entre os pibidianos, nos ajuda na permanência.  

O projeto PIBID CAPES-UFJ, tem como fundamento aperfeiçoar os alunos dos cursos 
de licenciaturas, antecipando o contato com a sala de aula. Coordenados pelo Prof. DR. Murilo 
Borges. Dividi minha carga horaria com minha colega, Juscelaine Lopes. Trabalhamos junto no 
Colégio Serafim de Carvalho. Em nossas atividades, assistimos aulas junto ao Ensino Médio.  

Enquanto aluno do curso de licenciatura e participante do PIBID, pude juntar o máximo 
de experiência o possível de ambos. De acordo com a minha caminhada acadêmica posso ver 
os problemas no colégio e traçar a solução desse problema enquanto ainda estudo a teoria do 
fazer-se professor na sala de aula.  



Desenvolvimento  
Minhas atividades tiveram inicio no dia 18.09.2018. A primeira aula foi um sucesso, 

com instruções de conhecer o perímetro escolar, parti para analisar o bairro e a instituição. 
Depois fomos a aula e anotamos tudo que o professor ensinava. No segundo dia, ficamos 
responsáveis pela correção de provas. Foi de muita ajuda, pela prova conseguimos avaliar os 
alunos pelo seu desenvolvimento no teste.  

Nas próximas três aulas meu professor faltou sem qualquer justificativa a coordenação. 
Essa desorganização foi realmente um atraso para o andamento do projeto. Após esse 
período, nosso professor do colégio pediu para planejarmos e ministrarmos aulas, mas não 
chegou a prática pois os alunos estavam com os conteúdos atrasados e o professor precisaria 
do máximo de tempo com eles. 

  Depois de várias aulas, tivemos um evento na Semana da Consciência Negra, o 
professor passou diversas reportagens e mídias na sala de aula com esse tema. No dia 23 de 
novembro, assistimos no SESC, o documentário Eu Não Sou Seu Negro, do produtor Raoul 
Peck. Após o documentário, realizamos um pequeno debate. 

 

 
 
 
Por questões pessoais, nosso professor ate então sai do colégio, e começamos a 

trabalhar com o professor Abel Pedro. No dia 27 de Agosto de 2019, realizamos um novo 
debate, quanto ao “Menino 23”, este documentário, trata sobre um caso se eugenia nazista no 
interior do brasil. A exibição e o debate ocorreram na pátio do colégio com todas as turmas do 
segundo ano. 

  

 
 



Mulheres Atemporais 
Nosso próximo projeto é o Mulheres Atemporais, que tem como objetivo evidenciar 

histórias de personagens femininas e, desconstruir a idealização da figura masculina no 
modelo patriarcal da sociedade. Entende-se que essas mulheres foram importantes 
personagens históricas, no entanto, suas ideias, ações e descobertas foram invisibilizadas 
socialmente. Baseando-se em pesquisas relativas a temática, apresentaremos aulas 
expositivas e dialogadas sobre essas figuras femininas, além de debates, com o intuito de 
despertar o interesse e o conhecimento sobre essas figuras. 

Já foi passado ao professor e sua aplicação só aguarda a disponibilidade dos autores e 
do professor pois será trabalhado no contraturno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Considerações Finais  
Sem qualquer sombra de dúvida posso afirmar que o fundamento principal do PIBID, 

foi atingido com sucesso. Eu tive e lidei com a experiencia da realidade escolar na posição de 
professor. Sou muito grato por toda a experiência que o projeto me proporcionou, e depois de 
toda essa análise de atividades, percebi que ainda quero fazer um projeto maior, construindo 
laços e pertencimento na caminhada dos alunos.  

 



VOZ ESTUDANTIL: TRABALHANDO A MEMÓRIA ESCOLAR A PARTIR DO

JORNAL1

ALENCAR, Fernando2; FRAZAO, Pedro3; COSTA, Jessica4; BORGES, Murilo5

PALAVRAS-CHAVE: Memória Escolar, Jornal Estudantil, Histórias.

1 INTRODUÇÃO

Esse  trabalho  tem  como  intuito  apresentar  as  atividades,  experiências  e

aprendizados adquiridos no âmbito do PIBID, realizados no Colégio Estadual Frei

Domingos, localizado na periferia da cidade de Jataí. A atuação dos pibidianos foi

enlaçada pelas necessidades e proposições da escola,  com observações iniciais

feitas  pelo  acompanhamento  dos  professores  em  classe,  pelo  contato  com  a

comunidade  escolar  e  pela  participação  em  outros  projetos  encabeçados  pela

própria Instituição e organizações vinculadas à Universidade no espaço escolar.

Atentos ao debate posto acerca da demolição do antigo prédio do Colégio

Estadual Frei Domingos e da situação da instituição escolar com a perda de seu

local de referência, dificultando assim a constituição de sua memória escolar, esse

projeto surge a partir  da necessidade de pensar  a construção arquitetônica para

além de tijolos e cimentos, traçando uma identidade referente a história local através

do colégio,  único localizado no bairro,  que se encontra em posição periférica na

cidade de Jataí.

O colégio Frei Domingos tem seu nome em homenagem ao Frei Domingos

Foley,  padre  franciscano  que  se  muda  para  a  cidade  de  Jataí  em  1961.

Originalmente  localizado  na  Rua  Benjamin  Constant,  no  Bairro  Campo  Neutro.

Mesmo que  hoje  não  permaneça  em seu  local  de  origem,  se  trata  de  um dos

1  Resumo revisado pelo Coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID pelo curso de História, Professor Murilo Silva Borges,

2  Bolsista  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID).  Universidade
Federal de Jataí (UFG/REJ), Centro de Humanas e Letras (CHL). fnanso@gmail.com

3  Bolsista  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID).  Universidade
Federal de Jataí (UFG/REJ), Centro de Humanas e Letras (CHL). pedrofrazao1996@hotmail.com

4  Bolsista  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID).  Universidade
Federal  de  Jataí  (UFG/REJ),  Centro  de  Humanas  e  Letras  (CHL).
jessicamarquescosta0@gmail.com

5  Professor Mestre do Curso de História, Universidade Federal de Goiás regional Jataí (UFG/REJ),
coordenador do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID). murilo_borges_silva@ufg.br



colégios mais antigos da cidade, que agora se encontra em um espaço alugado,

pois  o  antigo  espaço  foi  interditado  e  demolido  em  2011.  A escola  conta  com

atendimento ao Ensino Fundamental e Ensino Médio, além da modalidade de ensino

Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  sendo  única  unidade  de  ensino  em

funcionamento nessa região da cidade.

Com a  disponibilidade  da  instituição  Escolar  em produzir  um jornal

estudantil, os pibidianos viram nessa ação a possibilidade de relacionar a Memória

Escolar,  o conhecimento-emancipação e a História  Local,  problematizando esses

elementos  e  demonstrando  como  o  conhecimento  histórico  pode  perpassar  por

esses  diferentes  lugares.  A elaboração  do  projeto  de  um  jornal  contou  com  a

colaboração dos estudantes da escola. 

                                            

2 BASE TEÓRICA

Para  refletir  sobre  a  relação  da  memória  escolar  com  os  processos

pedagógicos estabelecidos através do Plano Político Pedagógico6 da escola em que

se  propõe  o  conhecimento  emancipatório,  dialogamos  com  Santos  (2000),  que

define  a  prática  do  conhecimento-emancipação,  privilegiando  o cotidiano  escolar

como um momento de compartilhar experiências vividas, memórias e histórias que

são construídas, criando assim a identidade escolar.

Por  sua  vez,  para  a  constituição  da  memória  escolar  pensada  pelos

pibidianos através da relação do conhecimento-emancipação, se torna necessário

que essa (re) constituição da memória escolar seja realizada pelos próprios alunos

da instituição, cabendo aos pibidianos a orientação e articulação do projeto, além de

auxílio nas escritas das colunas do Jornal.

Com relação à memória e identidade escolar do Colégio Frei Domingos, a

história local é vista aqui como uma base essencial. E no âmbito do conhecimento-

emancipatório que valoriza  as  experiências  do  cotidiano da  comunidade  escolar,

refletimos  também  sobre  a  necessidade  de  obtermos  outros  entendimentos  de

história,  esta  que por  vezes  é  fundamentada  no eurocentrismo,  e  para isso nos

utilizamos do pensamento de Marta Rovai, que afirma:

6  Projeto Polí co Pedagógico construído pela gestão do Frei Domingos que fundamenta suas polí cas
educacionais  desenvolvidas no colégio.  O PPP citado foi atualizado no úl mo ano de 2018. 



A História Oral, parceira da História Pública na tentativa de se fazer
ouvir quem tem tanto a dizer e é ignorado pela indiferença social,
ganha papel especial em demonstrar que toda história merece ser
contada,  compartilhada,  pensada.  Isso  não  se  reduz  a  escavar
histórias ainda não registradas apenas por serem “boas de serem
contadas”  como  curiosidades,  como  se  pode  observar  em  certar
produções  no  país.  Não  é  mera  espetacularização  para  ganhar
audiência,  para  revelar  o  exótico,  para  ganhar  dinheiro
transformando vidas em entretenimento. Implica, outrossim, respeito
às comunidades, com apresentações formais, clareza de objetivos,
negociação  constante,  construção  de  caminhos  coletivos,  sem
simplificar  seus  problemas  e  reduzir  suas  histórias  a  pares
dicotômicos ou a problemas que nós, historiadores, antevemos antes
mesmo de conhecer. (ROVAI, 2018)

3 OBJETIVOS

O presente trabalho tem por intuito apresentar um relato do desenvolvimento

de atividades no Colégio Estadual Frei Domingos através do Programa Institucional

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Considerando os objetivos do subprojeto

ao  qual  estamos  vinculados,  para  essa  ação,  definimos  especificamente  tais

propósitos:  1)  Valorizar  a  identidade  escolar.  2)  Construir  relações  entre  os

conhecimentos  adquiridos  na  Escola  com  a  realidade  vivida  pelos  alunos,

privilegiando o conhecimento-emancipação. 2) Desenvolver com as/os estudantes

um jornal  que seja  uma forma de  informação,  comunicação e  debate com foco,

principalmente, na relação dos estudantes com a escola e seus arredores. 3) (Re)

construir  uma  memória  escolar  que  privilegie  a  perspectiva  dos  estudantes.  4)

Elaborar  uma  exposição  acerca  da  Memória  Escolar  a  ser  realizada  no  Museu

Histórico de Jataí.

                                                                   

4 METODOLOGIA

         Após parte do grupo cursar a disciplina de Práticas de Ensino II, foi pensado

um projeto  que vinculasse memória  escolar  com o conhecimento  emancipatório.

Nesse primeiro momento foi estabelecida a relação entre instituição escolar, história

local e construção arquitetônica.

Além das dificuldades da escola em estabelecer uma memória escolar, visto

que houve a demolição do seu prédio como aqui já citado,  era preciso pensar a

participação  estudantil  na  organização  e  gestão  da  escola,  bem  como  na  (re)

constituição da memória escolar.  Nesse sentido,  foram as necessidades notadas



pelos pibidianos que construíram o alicerce de nossa participação e relação com a

escola.

Após o contato com a escola, e o interesse da mesma na produção de um

jornal,  decidimos  adaptar  o  projeto  da  caixa  de  história,  e  relacionar  com  os

conceitos de memória escolar,  conhecimento-emancipação e história  local  com a

produção de um jornal que parte da construção dos alunos.

Participam do projeto de confecção do jornal, de modo particular, os alunos do

ensino médio, interessados na participação e desenvolvimento desse trabalho. Tais

alunos deveriam, por questões de serem suas memórias escolares que buscávamos

trabalhar,  estar  organicamente  na  produção  de  tal  jornal,  sendo  também  os

responsáveis por decidirem quais matérias publicar e quais os rumos que o jornal

tomaria.

Inicialmente  contamos  com a  participação  de  cinco  alunas  do  2º  ano  do

ensino médio. Essas estudantes logo de início já se interessaram com o projeto que

possibilitasse a ampliação das vozes dos estudantes, que segundo as próprias, de

certa  forma,  se encontravam silenciadas devido a inúmeras questões ligadas ao

próprio funcionamento das instituições de ensino de forma geral.  De acordo com

elas,  era  importante  a  existência  do  jornal  para  que  casos,  recorrentes,  de

machismo, racismo, homofobia ou quaisquer preconceitos, por exemplo, pudessem

ter um lugar para serem desconstruídos e desencorajados.

 Criamos  juntamente  com  as  alunas  a  ideia  de  uma  caixa,  onde  os/as

estudantes poderiam colocar qualquer reclamação ou reivindicação para a direção

da  escola,  bem  como  poderiam  mandar  textos  a  serem  publicados  no  jornal,

músicas, desenhos, fotos, entre outros, afim de que fosse possível não só utilizá-los

na construção do jornal, mas também na construção da exposição, que é um dos

objetivos do projeto.

A dinâmica de construção do jornal se deu a partir dessas reuniões,  onde

levamos  fotos  do  antigo  colégio,  textos  como  sugestões  de  matéria,  e  outras

informações  para  que  pudéssemos  discutir  juntamente  com as  alunas  a  melhor

forma  de  se  construir  o  jornal.  Pensamos  incialmente  em  criar  cinco  colunas

principais, que sempre irão aparecer no jornal acompanhada de outros assuntos que



seriam  trazidos  pelos  estudantes.  Essas  colunas  são:  Comunidade  Fala,  Lutar:

Verbo Feminino, Meio Ambiente, Universidade na Escola e Projetos na Escola.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

Entendemos a própria constituição de um Jornal  intitulado “Voz Estudantil”

como  um  dos  resultados  das  discussões  propostas  pelos  ambientes  do  PIBID.

Fomos sempre norteados pela problemática de se pensar a relação da Memória

Escolar  em  uma  instituição  de  ensino  com  48  anos  de  existência,  mas  que

recentemente teve seu alicerce, reconhecido no prédio da escola, demolido.

O contato com o conceito de memória escolar, relacionada a partir da história

local  vinculada  à  história  pública,  nos  proporcionou  outros  horizontes  a  serem

enfrentados,  visando  inclusive  uma  memória  escolar  que  partisse  de  uma

perspectiva do alunado, proporcionando outras temáticas, outros fatos históricos e

outros conteúdos a serem evidenciados através da produção e publicação do jornal.

As reuniões para elaboração do jornal  com essas estudantes foram muito

importantes.  Eram  estudantes  do  ensino  médio  que  estavam  dispostas  a

desenvolver  um projeto  complexo que se propunha a pensar a própria realidade

vivida.  Nesse  ponto  fomos  também  alimentados  por  muitas  histórias.  Foram

encontradas muitas fotos antigas, e até um blog online com diferentes informações,

Ainda  em  relação  à  elaboração  do  projeto,  também  foi  de  fundamental

importância  o  interesse  da  instituição  escolar  na  produção  de  um  jornal  que

vinculasse as notícias do colégio. Nesse ponto, é importante o reconhecimento de

instituições  que  promovam  atividades  vinculadas  aos  seus  próprios  Projetos

Políticos  Pedagógicos,  inclusive  fora  dos  ambientes  de  classe,  e  reconheçam a

importância de um aprendizado além dos momentos de aula.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar  de  as  atividades  aqui  supracitadas  ainda  estarem  em

desenvolvimento,  podemos  vislumbrar  alguns  pontos  interessantes  a  partir  das

experiências no PIBID. Notadamente o Programa de Iniciação à Docência financiado

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) possibilita um

enorme espaço de aprendizado ao graduandos de Licenciatura em História,  bem



como um enriquecimento também ao colégio que venha a ter vínculos com o projeto,

pois  tais  conhecimentos  advindos  do  programa  agem  em  forma  de  trocas  de

aprendizagem.

O exercício de pensar as atividades sob conceitos como memoria escolar, nos

permitiram  estabelecer  um  vínculo  como  a  comunidade  escolar  como  um todo,

principalmente  com  as  estudantes.  Desenvolver  tais  projetos  partindo  de  ideias

como o conhecimento-emancipação, tornou a elaboração do jornal um instrumento,

que além de ampliar as diversas vozes dos estudantes do Colégio, também é um

espaço de (re)  constituição da memória escolar e,  por conseguinte afirmação de

uma identidade. 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA/: 

O PIBID foi criado em 2007 pela CAPES e tem como um de seus 

principais objetivos fomentar a formação inicial de professores para a educação 
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básica. A atuação no projeto possibilita a alunos de cursos de licenciatura, um 

contato mais efetivo e estendido com a sala de aula, em alguns casos, desde o 

início de sua formação. Atuando na escola e/ou em sala de aula, os pibidianos 

desenvolvem atividades com supervisão de professores também inclusos no projeto. 

O projeto aproxima graduandos de licenciatura com alunos do ensino básico de 

escolas públicas, contribuindo para aproximação entre universidade e realidade 

escolar, além de promover a prática docente em sala de aula. Em Jataí, o projeto é 

desenvolvido em três instituições, sendo a que participamos o Colégio Estadual 

Serafim de Carvalho; nesta comunicação procuro relatar as experiências 

vivenciadas por nós na instituição, destacando a importância delas em nosso 

processo de formação. 

As atividades desenvolvidas na escola deram-se de forma gradativa. 

Inicialmente, observou-se a escola e as aulas do professor. Nelas, percebeu-se o 

uso do livro didático como importante ferramenta de ensino. Foram utilizados pelo 

professor livros diversos, de autores como: Ronaldo Vainfas2; Patrícia Ramos 

Braick3; Marlene Ordoñez 4e Gilberto Cotrim5. Posteriormente, como parte do 

desenvolvimento das atividades do projeto, propôs-se a elaboração e 

desenvolvimento de ações específicas na escola ou em sala de aula. 

Particularmente, optamos por discutir com os alunos os preconceitos e 

invisibilidades enfrentados pelas mulheres em sociedade, dado o silenciamento da 

disciplina História sobre o tema. 

 

BASE TEÓRICA:  

A história das mulheres é uma história recente, onde em sua maioria foi 

representadas pelos homens que foram os únicos historiadores por um bom tempo, 

o que acabou por deixar as mulheres sempre em suas margens. Michele Perrot, 

historiadora francesa cita em As Mulheres ou os Silêncios da História8 que: “Em 

muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem 

                                            
2 VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos. 
CONECTE: História, volume único, (livro do professor) 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
3 BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro milênio. Volume 
único. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2007. 
4 ORDOÑEZ, Marlene. Caderno do futuro, a evolução do caderno, História. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. São 
Paulo: IBEP.  
5 COTRIM, Gilberto. História global. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
8 PERROT, 2005. 



  

das coisas. É garantia de uma cidade tranquila. Sua aparição em grupo causa 

medo.” Em A História das Mulheres no Ocidente, Perrot e Georges Duby, informam 

que a preocupação em se pensar as mulheres na história se deu em razão das 

rupturas em paradigmas como o positivismo, dando lugar a outras perspectivas 

interpretativas como a Nova História, por exemplo. Esse outros modos de ver e 

pensar o conhecimento trazem em seu bojo preocupações relativas aos movimentos 

feministas, criança, a loucura, a sexualidade, a vida privada entre outros, onde tudo 

passa a ser visto como História, rompendo com interpretações puramente políticas 

em que se privilegiava fontes diplomáticas e militares, uma história de guerras e 

batalhas, na qual as mulheres não apareciam. É considerando essa perspectiva 

problematizar a invisibilidade das mulheres e suas ações que inserimos nossas 

reflexões. 

 

OBJETIVOS: 

A seguinte atividade visa relatar as experiências adquiridas durante o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), a partir da 

perspectiva de graduandos da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, no 

curso de História. Falaremos sobre as experiências na sala de aula do Colégio 

Estadual Serafim de Carvalho e demais projetos e atividades realizadas. De modo 

particular, descreveremos sobre a experiência de elaboração e preparação do 

projeto que busca questionar o silenciamento e/ou invisibilidade das mulheres no 

ensino de História. 

 

METODOLOGIA: 

Este relato foi elaborado com base nos diários de anotações produzidos 

durante e após as atividades na escola. Embora teçamos análises sobre a 

experiência de participar do PIBID de modo geral, recortamos a experiência de 

elaboração, no primeiro semestre de 2019, de projeto denominado: Leitura de 

Mulheres Atemporais, o qual tem como objetivo narrar e analisar as histórias de 

algumas das grandes personagens femininas da história, como Rosa Parks, Maria 

Quitéria, Marie Curie, entre outras. Intenta-se com isso questionar as narrativas 

históricas, apresentadas em sala de aula, que idealizam a figura masculina e o 

modelo patriarcal de sociedade. Consideramos que essas mulheres foram de grande 

importância na história do mundo, com ideias, ações e descobertas revolucionárias. 



  

A partir de pesquisas sobre a história de vida dessas mulheres, apresentaremos por 

meio de aulas expositivas e dialogadas e de debates entre a turma e o professor as 

realizações dessas personagens, destacando a importância delas na História, com o 

intuito de promover críticas e  problematizações sobre a invisibilidade das mulheres 

na sociedade, incentivado os alunos a pensarem e construírem propostas de 

intervenções, fazendo com que pensem em uma ressignificação do papel das 

mulheres na sociedade. 

A aula proposta será iniciada com a apresentação dos objetivos da 

atividade. Explicaremos sobre a biografia de aproximadamente duas mulheres por 

aula. Ao fim do projeto, faremos uma pequena e simples lista de atividades para 

fixação do conteúdo e observação do conteúdo absorvido pelos alunos, lista essa 

que servirá como apoio para nosso relatório final que está proposto no projeto. 

Durante as aulas faremos questões como: por que você acredita que essa 

mulher, tão importante, não foi - ou é - reconhecida na sociedade? Você conhecia 

essa mulher, sua história e seus triunfos, antes dessa aula? Se não, por que você 

acha que isso ocorre? A intenção dessas perguntas é a de fomentar a participação 

dos alunos na atividade e para que reflitam sobre as ausências femininas na 

disciplina de História e os impactos das conquistas e lutas dessas mulheres para a 

sociedade. O projeto tem previsão de ser aplicado no ensino médio de uma escola 

pública no segundo semestre de 2019. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

A entrada nas atividades do PIBID deu-se por meio de seleção em que se 

avaliava a justificativa de interesse para integrar o programa e a entrevista com os 

candidatos. Nesta última edição, o edital trazia novidades em relação às anteriores. 

Poderia participar do programa os alunos que não tivessem concluído mais de 60% 

do curso, sendo disponibilizadas 24 vagas. Ao fim do processo seletivo fomos 

distribuídos para as 3 escolas participantes do projeto, e iniciamos nossas atividades 

organizados em duplas. Fomos incluídos no Colégio Estadual Serafim de Carvalho 

que se localiza na Rua Leopoldo de Bulhões, em Jataí, um colégio bem estruturado, 

com uma quantidade de alunos bem significativa e sua maioria de renda baixa. 

O professor supervisor nos apresentou as turmas que participaríamos, as 

quais eram 1°, 2° e 3° anos do ensino médio. Observei a didática do professor em 

sala de aula e a conduta dos alunos perante as aulas, a didática necessária era bem 



  

aplicada e os alunos em sua maioria se mostravam bastante interessados pelas 

aulas. Percebe-se um esforço do professor em tornar as aulas dinâmicas, obtendo, 

na maioria das vezes, êxito em seu propósito. 

Nas primeiras semanas apenas observávamos e fazíamos anotações 

sobre a escola e a sala de aula, posteriormente, passamos a discutir as propostas 

de projetos na escola, com o intuito de participarmos mais ativamente do processo 

ensino-aprendizagem. Isso possibilitou que nos organizássemos em grupos e 

elaborássemos projetos, a partir das demandas da escola e da disciplina de História. 

É assim que surge a proposta de trabalharmos com personagens femininas de 

grande importância social, porém pouco ou nada referenciadas nas narrativas 

históricas.  Em particular, acreditamos que o projeto poderá nos oportunizar uma 

participação mais efetiva, posto considerarmos ter pouco espaço de intervenção em 

sala de aula.  

As experiências no PIBID estão sendo proveitosas, pois entendemos 

como fundamental esse primeiro contato com a educação básica para futuros 

professores, pois possibilita-nos refletir sobre a postura em diversas situações, 

sejam elas boas ou ruins. É de suma importância citar que o PIBID permitiu articular 

as experiências teóricas vivenciadas em algumas disciplinas da grade curricular do 

curso de História, com experiências práticas, vivenciadas no âmbito do projeto de 

iniciação à docência. É válido acentuar ainda, a relevância de disciplinas voltadas 

para o estudo do ensino de História, didática, metodologias de ensino e outras 

problematizações relacionadas ao campo do ensino/aprendizagem. Contudo, 

parece-nos importante destacar que iniciamos nossa trajetória no PIBID, sem 

contudo, ter cursado disciplinas desse tipo, pois começamos no projeto quando 

ainda estávamos no primeiro período. Apesar das dificuldades e estranhezas 

iniciais, entendemos que o PIBID proporciona ganhos a formação inicial e 

continuada de professores, aproximando vivências e a relação entre teoria e prática.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em geral as experiências do PIBID estão sendo bastante produtivas para 

nós, nos ensinando como lidar com as situações cotidianas presentes na profissão 

do professor, antes de nos formarmos, fazendo com que quando formos exercer a 

profissão já tenhamos uma base de prática de ensino e aprendizagem dentro da 

sala de aula. Esse projeto tem sua importância dentro do âmbito acadêmico de 



  

licenciandos, pois é nesse momento que podemos observar de perto qual será o 

nosso futuro na sala de aula e qual tipo de professor queremos ser, nos ensinando 

também a observar os alunos todos em suas devidas individualidades e como 

oferecer uma interação entre grupos e entre a relação professor-aluno. Dada a 

importância e dimensão do projeto, é lamentável que o estado brasileiro ameace-o 

ou pouco apoio tenha dado a ele.  

Finalmente, acrescentamos que o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID – além de ser um projeto que, desde o início da 

formação do estudante universitário, busca inseri-lo na realidade da docência, 

também contribui – intelectual e financeiramente – para a permanência deles na 

Universidade, especialmente em momentos de tantos ataques a educação pública, 

desacreditando-a e minando seus recursos. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO: A ESCRITA COMO PROCESSO 

 

CARSTENS, Lucas ; LIMA, Vânia . 1 2

 

Palavras-chave: Produção Textual. Texto dissertativo-argumentativo. Reescrita. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

O presente trabalho é resultado de experiência pedagógica – oficina - sobre redação             

do Enem/2019, realizada no intuito de capacitar os alunos para a mobilização dos             

recursos linguísticos-textuais com propriedade, tomando o texto como unidade         

significativa, um evento comunicativo e, como tal, nele estão em jogo - autor e o               

interlocutor – atores ativos, no processo interlocutivo e dialógico de linguagem. A            

justificativa, portanto, reside no fato de os alunos estarem no final do ensino médio,              

sem, terem, contudo, familiaridade com a produção dissertativo-argumentativa, na         

perspectiva da refacção textual. 

Assim, foram trabalhados com os alunos alguns exemplares de textos          

dissertativo-argumentativos, produzidos pelos estudantes, concorrentes ao Enem e        

disponibilizados no site do programa, a fim de se analisar os seus aspectos             

constitutivos – níveis estrutural e composicional – considerando-se seus         

conhecimentos adquiridos e abrindo espaço para o diálogo, as dúvidas, as           

hipóteses. O propósito era, portanto, criar condições favoráveis de produção de texto            

aos alunos, conforme apregoa Geraldi (1999), pois ninguém cria do nada, mas a             

partir de um lugar.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica deu-se pelos autores: Antunes (2010; 2017); Bakhtin          

(1997); Geraldi (1996; 1999; 2010); Kleiman (1995); Marcuschi (2008); Parâmetros          

Curriculares Nacionais/PCN/BRASIL (1998; 2000). 

 

1 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Probec). Universidade Federal de Goiás               
(UFG), Faculdade de Letras Português. lucasviniciuscarstens@gmail.com 
2 Professora Mestranda da Faculdade de Letras Português, Universidade Federal de Goiás (UFG),             
coordenadora voluntária do Pibid. vaniacarmen5@gmail.com 



3 OBJETIVOS 

Neste sentido, buscou-se alterar a concepção de texto do aluno, vendo-o não mais             

como uma virtualidade, mas uma realidade (MARCUSCHI,2008), na medida em que           

se toma o texto como objeto de leitura e a escrita como ato de reflexão. Desse                

modo, a reescrita foi considerada como constitutiva da produção textual, alterando,           

assim, o paradigma tradicional em que o texto era visto como produto, e não como               

processo, passível de um novo olhar, ao que corrobora a afirmativa de Geraldi             

(1996,p.148): “As coisas-a-saber, se modificáveis, são objetos em contínua         

construção e por isso suscetíveis de aprendizagens no microcosmos do processo           

interativo”. 

Desse modo, a oficina procurou no trabalho com a linguagem, via texto, construir             

identidades na medida em que os sujeitos se reconhecem na língua, na capacidade             

de refletir sobre ela, como forma de ação sobre o outro e sobre o mundo.  

 

4 METODOLOGIA 

A oficina foi realizada em três escolas parceiras do Pibid, com cinco turmas do              

terceiro ano do ensino médio, num total de noventa e dois alunos. Esta ação foi               

planejada e executada pelos bolsistas, sob a orientação da coordenadora de área e             

professoras supervisoras do projeto. A duração da atividade foi de duas horas e             

meia (três aulas conjugadas) em cada turma. Inicialmente, foram apresentados no           

data-show exemplares de textos produzidos por estudantes em anos anteriores do           

Enem, a partir dos quais trabalhou-se a estrutura do gênero          

dissertativo-argumentativo: introdução, com vistas a situar a problemática;        

desenvolvimento com argumentação consistente, ponto de vista e conclusão,         

retomada da discussão com considerações finais, em conformidade com as          

competências exigidas no exame do ENEM . Conforme Antunes (2017, p.31),           

“Apenas o texto possibilita a compreensão mais global e mais consistente do            

fenômeno linguístico”, razão pela qual todo o trabalho com a língua deva partir do              

texto, como unidade de ensino, pois: “Privilegiar o estudo do texto em sala de aula é                

aceitar o desafio do convívio com a instabilidade , com um horizonte de             

possibilidades [...]” (GERALDI, 2010, p.119). 



Assim, à medida que se dava o trabalho, os bolsistas iam tecendo comentários              

gerais e específicos, procurando sempre ouvir os alunos nas suas experiências com            

esse tipo de produção, dúvidas, expectativas, já que, conforme afirma Bakhtin (1997,            

p.294), “O diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da             

comunicação verbal”.  

Em seguida, foi apresentada aos alunos a temática da produção textual:            

Feminicídio- violência gerada pela desigualdade de gênero, acompanhada da         

coletânea lida e discutida em conjunto. Concluída a produção, os textos dos alunos             

foram recolhidos e analisados, com apontamentos, feitos pelos bolsistas, sob a           

supervisão da coordenadora de área e professoras supervisoras do projeto.  

A próxima etapa, a reescrita, foi também acompanhada por todos os agentes             

envolvidos no projeto, com atendimento mais individualizado aos alunos, uma vez           

que o conhecimento, as necessidades e dificuldades humanas são heterogêneas,          

dado o histórico de cada indivíduo. Assim, 

O aluno deve ser considerado como produtor de textos, aquele          

que pode ser entendido pelos textos que produz e que o           

constituem como ser humano. O texto só existe na sociedade e           

é produto de uma história social e cultural, única em cada           

contexto, porque marca o diálogo entre os interlocutores que o          

produzem e entre os outros textos que o compõem. Parâmetros          

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa/PCN (BRASIL,      

2000, p. 18) 

Pode-se dizer, portanto, em relação à rescrita, o que preveem os Parâmetros            

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa/PCN (BRASIL, 1998, p. 77): 

[...] a reescrita faz parte do processo de escrita: durante a           

elaboração de um texto, se releem trechos para prosseguir a          

redação, se reformulam passagens. Um texto pronto será        

quase sempre produto de sucessivas versões. Tais       

procedimentos devem ser ensinados e podem ser aprendidos. 



A partir de então os textos, na sua segunda versão, foram devolvidos aos alunos              

com a devida pontuação, como resultado de um trabalho, e não de inspiração             

(GERALDI,1996).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Com toda essa prática de produção textual foi possível verificar avanços,            

comparando-se a primeira com a segunda versão do texto produzido. A refacção            

textual permitiu ao autor do texto um outro olhar, mediado pelas indicações feitas,             

pela leitura macro, o que possibilitou refletir sobre o seu escrito, do lugar de leitor do                

texto que produziu. Nesse processo, o estudante pode mobilizar recursos e           

estratégias textuais/discursivas não utilizadas na primeira versão do texto,         

conseguindo elevar o seu grau de letramento, que, de acordo com Kleiman (1995)             

constitui o conjunto de práticas sociais de uso da escrita, em contextos específicos             

para fins específicos.  

Os resultados obtidos com essa oficina revelaram maior maturidade dos alunos            

na segunda versão textual, pois, através da reescrita, concebida como reflexão           

sobre a linguagem, e não higienização textual, esses alunos deram aos seus textos             

o caráter de evento comunicativo, o que só é possível na relação eu/outro e na               

busca de sentidos pelos atores da comunicação. Desse modo, a mobilização de            

estratégias e de recursos discursivos permitiram a construção e negociação de           

sentidos, conferindo unidade ao texto.  

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da oficina apontam para a necessidade de uma prática planejada e             

sistematizada de produção textual com os alunos, propiciando-lhes condições         

favoráveis para a produção textual. Nas palavras de Antunes (2010) uma           

programação de estudo centrada nas questões textuais se faz fundamental, pois as            

maiores dificuldades na produção textual e na leitura proficiente por parte do aluno             

não decorrem basicamente da falta de domínio da língua enquanto código, mas dá             

não apropriação dos recursos textuais. Assim, as considerações sobre o trabalho           

com a língua mostram a necessidade de transformar a sala de aula num laboratório              

de leitura e produção de textos, atividades em que reside a maior dificuldade dos              



alunos, pois, “eleger o funcionamento da linguagem – que somente acontece em            

textos – como uma das prioridades do estudo significa promover a possibilidade da             

efetiva participação da pessoa, como indivíduo, cidadão e trabalhador” (ANTUNES,          

2010, p. 44). Nesse sentido, a reescrita, como reflexão da própria escrita, possibilita             

ao aluno o automonitotamento, tornando-se autores ainda mais críticos, não só           

sobre os temas propostos, mas sobre si mesmos. 
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História.

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O  trabalho  presente  visa  relatar  a  experiência  dos  graduandos  de

licenciatura em História através do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação à Docência. O PIBID tem uma grande relevância na vida acadêmica

do licenciando e na contribuição para a formação de futuros professores, pois

proporciona o contato com a realidade escolar desde o início da graduação,

atribuindo  oportunidade  de  se  questionarem  sobre  quais  práticas

metodológicas podem ser adotadas para propagação do conhecimento em sala

de  aula,  bem  como  capacita  para  problematizarmos,  a  partir  de  estudos

socialmente referenciados, a educação pública brasileira.

Através  do  PIBID  estudante  de  licenciatura  em  História  tem  a

oportunidade de aplicar os seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua

formação,  observar  e  trazer  dinâmicas  que  desenvolvam  o  conteúdo  de

História em sala de aula, mas sempre acompanhado do professor responsável.

Os conteúdos explorados pelos Pibidianos da instituição CEPMG – Nestório

Ribeiro  abordaram  a  História  local  como  conteúdo,  realizando  visitas  aos

museus da cidade de Jataí e a sítios arqueológicos, expondo aos alunos da

instituição  uma  forma  diferente  de  estudar  o  conteúdo  de  história  e

relacionando com a história local e a sua importância.

 Um dos benefícios do projeto é proporcionar através da vivência em

sala de aula, os trabalhos a serem desenvolvidos na área, suas dificuldades e

carências, sendo também um fator para se apresentar soluções que resolvam

essas dificuldades na formação de docentes aptos para o ensino e, para além

¹Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão PIBID, Prof. Murilo Borges Silva.
²Bolsista  do  PIBID  (CAPES).  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ/UFG),  Licenciatura  em
História. Michaeldougllas017@gmail.com
³Bolsista  do  PIBID  (CAPES).  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ/UFG),  Licenciatura  em
História. Brunacarmos2@hotmail.com
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disso, a formação de profissionais engajados em suas carreiras e no trabalho

docente,  de  modo  a  lutarem  por  políticas  educacionais  públicas  que

contemplem as demandas educacionais do país. Entendemos que a luta por

educação de qualidade passa, necessariamente, pelo investimento e formação

de qualidade aos futuros professores.  

2 BASE TEÓRICA 

Se observarmos a matriz curricular dos cursos de licenciatura é comum

adentrar o espaço escolar apenas no estágio supervisionado, ofertado quase

sempre  nos  últimos  semestres,  o  que  certamente  leva  a  questionar  se  o

graduando está preparado para lecionar, pois a falta de experiência e contato

com a sala de aula, podem ser fatores prejudiciais no início da profissão, dado

as dificuldades que poderão surgir dentro de sala de aula.

O tempo oferecido para a parte prática dos graduandos nas escolas é

muito  pouco,  diante  da  complexidade  do  cotidiano  escolar.  O que  abrange

desde a preocupação com o preparo do docente para com o conteúdo e a

didática para trabalhá-los, até as questões socioeconômicas que envolvem a

realidade escolar, é necessário formar profissionais capazes de “ensinar em

situações singulares, instáveis, incertas carregadas de conflitos e de dilemas,

que  caracteriza  o  ensino  como  prática  social  em  contextos  historicamente

situados.” (PIMENTA e LIMA, 2002).

 É fundamental  uma interação entre  prática  e  teoria,  pois  são essas

concepções  de  prática  que  levam as  ações  docentes  a  não  serem  meras

imitações mas abstraindo do professor seu senso autocrítico, sua criatividade e

seu intelecto, proporcionando uma formação docente de qualidade. É essencial

que  a  prática  e  a  teoria  andem lado  a  lado  no  decorrer  do  curso,  não  se

limitando apenas as práticas do estágio supervisionado. É preciso ressaltar,

para além do que é posto nas leituras de livros e debates realizados dentro das

salas  de  aula  na  universidade,  a  necessidade  do  contato  “real”  com  as

instituições de ensino fundamental e/ou médio. 
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Essa necessidade se expressa perante a complexidade e a seriedade

com que se deve pensar a formação do docente, ou seja, o futuro professor

apenas  terá  um  bom  preparo  para  lidar  com  a  realidade  das  escolas  se

conseguir conciliar, durante a sua formação, a parte teórica – desenvolvida nas

salas de aula dentro da universidade –, juntamente com a prática, efetivada

nas escolas. Assim, entendemos que o PIBID, enquanto programa preocupado

em fomentar a formação docente desde o início do curso, é um bom caminho

para  a  articulação  entre  teoria  e  prática,  sobre  a  qual  trata  as  autoras

mencionadas anteriormente.

3 OBJETIVOS 

Considerando  a  articulação  entre  os  estudos  teóricos  e  práticos,

necessários  a  formação  inicial  de  professores  e  em  conformidade  com  os

objetivos do subprojeto do PIBID História, elaboramos um projeto na instituição

CEPMG com o propósito de nos inserirmos na realidade escolar e também de

contribuir  com  as  atividades  propostas  pelos  professores  de  História  da

unidade, de modo a fomentar o conhecimento dos graduandos, professores e

alunos da instituição. Dentre outros objetivos, destacamos:

 Contribuir  para  a  articulação  entre  teoria  e  prática  necessárias  à

formação dos discentes, proporcionando-lhes experiências no ambiente

escolar.

 Inserir  os  licenciandos  no  cotidiano  de  escolas  da  rede  pública  de

educação.

 Elevar a qualidade da formação inicial  de professores nos cursos de

licenciatura,  promovendo  a  integração  entre  educação  superior  e

educação básica.

 Promover  a  interação  entre  discentes  e  a  instituição  escolar  na

elaboração de projetos interdisciplinares. 

4 METODOLOGIA 
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O  programa  PIBID  está  sendo  desenvolvido  por  uma  equipe  de  24

graduandos do curso de licenciatura em História da Universidade Federal de

Jataí  –  GO.  Esta  equipe  está  distribuída  em  três  escolas  de  Ensino

Fundamental e Médio. Na instituição Nestório Ribeiro – CEPMG o grupo de

acadêmicos  do  PIBID  propôs  um  subprojeto,  relacionando  os  conteúdos

presentes no currículo da unidade escolar, realizando debates em sala de aula,

promovendo sessões fílmicas que abordasse o tema proposto e organizando

visitas ao Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, Museu de

Arte Contemporânea de Jataí e ao Sitio Arqueológico situado em Serranópolis

– GO. 

Os  pibidianos  lotados  nesta  escola  desenvolvem  vários  projetos  na

escola.  As  propostas  dessas  atividades  surgiram  da  observação  de

necessidades da escola e estão em conformidade com os objetivos propostos

pelo  subprojeto.  Essas  necessidades  foram  discutidas  entre  os  bolsistas,

professores  supervisores  e  coordenação  da  escola,  e  das  discussões

nasceram as propostas de projetos. A criação do “Clube de História: Jovens

Disseminadores”  foi  uma  dessas  propostas.  O  projeto  foi  criado  logo  nos

primeiros meses dos pibidiamos na escola, no qual o apoio da professora de

história e dos alunos da unidade foram fundamentais para o andamento do

projeto.                                                                                                           

 O clube de História tem como objetivo, ensinar História considerando os

espaços não formais de educação, extrapolando os muros das salas de aula,

com propostas de atividades extraclasse, e interdisciplinaridade,  envolvendo

outras áreas do conhecimento. A ideia está em demostrar que a disciplina de

história não restringe-se a prática de “decorar” conteúdos, e que ela pode ser

aprendida em muitos lugares e a partir de diferentes objetos.  Ademais, o clube

conta  também  com  a  viagens  a  cada  semestre,  em  lugares  históricos,  e

também com visitas aos museus da cidade, onde os alunos tem a possibilidade

de  visitar  as  exposições  e  participarem  das  ações  educativas  realizadas

através da equipe do museu.

¹Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão PIBID, Prof. Murilo Borges Silva.
²Bolsista  do  PIBID  (CAPES).  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ/UFG),  Licenciatura  em
História. Michaeldougllas017@gmail.com
³Bolsista  do  PIBID  (CAPES).  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ/UFG),  Licenciatura  em
História. Brunacarmos2@hotmail.com

mailto:Michaeldougllas017@gmail.com


As percepções sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do Clube de

História  são  registradas,  pelos  bolsistas,  em  diários  de  bordo,  que

posteriormente  subsidiam  as  análises  construídas  sobre  as  atividades  do

projeto. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 O clube de História promoveu visitas aos espaços culturais da cidade,

como por exemplo o Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos.

As atividades desenvolvidas tiveram como foco integrar a comunidade escolar

as ações dos museus locais, mostrando a importância do patrimônio local e da

história de Jataí, e como podemos articular o conhecimento obtido em sala de

aula com as atividades desenvolvidas nesses espaços museais.

 Os alunos presentes na visita ao museu contemporâneo desenvolveram

uma  atividade  que  contou  com  a  construção  de  um  painel  de  desenhos,

articulando história, arte e educação; a história do museu com a cidade e o

reconhecimento da importância do museu para a sociedade.

A  segunda  visita  organizada  pelo  Clube  de  História  foi  ao  sitio

arqueológico situado em Serranópolis – GO o objetivo da atividade de campo

era mostrar os artefatos arqueológicos e a sua importância pra história, além

de  os  alunos  poderem  também  conhecer  os  abrigos  e  outros  vestígios

deixados pelos homens da região. As atividades realizadas proporcionaram aos

alunos um conhecimento das diferentes áreas da história, um contato maior

com  artefatos  arqueológicos,  obtendo  o  conhecimento  fora  do  ambiente

escolar.  Além disso,  compreendemos que momentos como este  possibilitou

maior compreensão de conteúdos sobre a ocupação da América e constituição

da população da região. 

O contato com a realidade escolar,  proporciona experiências que são

apenas possíveis quando se adentra uma sala de aula, a relação professor x

aluno é perceptível em muitos momentos no decorrer das aulas. Através do
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Clube  de  História  foram  realizadas  atividades  que  contribuíram  para  a

assimilação do conhecimento, sem ter a necessidade de estar atrelado a uma

sala de aula, possibilitando pensar novas possibilidades de ensino e refletir

acerca da didática, fomentando nossa formação e também contribuindo com a

diversificação de atividades desenvolvidas na escola.

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além do contato com alunos e do espaço escolar,  a participação em

projetos  como  o  PIBID,  nos  leva  a  perceber  a  escola  como  agente

transformador de vidas. Entendemos a importância dos espaços que compõe a

escola e como podemos transformar outros espaços em locais de educação,

especialmente,  se  considerarmos  o  ensino  de  História  Local.  É  de  grande

importância o programa PIBID pois ele pode proporcionar  uma melhoria na

qualidade da formação de futuros docentes e, assim, contribuir para melhorias

no ensino. 
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A ATUAÇÃO DO PIBIB EM UM COLÉGIO MILITAR 
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1 INTRODUÇÃO: 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma 

iniciativa que visa melhorar e valorizar a formação de professores para a educação 

básica. O PIBID faz parte da Política Nacional de Formação de Professores do 

Ministério da Educação (MEC), e tem a finalidade de possibilitar que os estudantes 

da primeira metade de cursos de licenciatura se aproximem da realidade de escolas 

públicas de educação básica. Para que os estudantes de licenciatura possam 

participar do PIBID, é disponibilizado um processo seletivo os discentes matriculados 

em cursos de licenciatura em instituições de ensino superior para que desenvolvam 

projetos junto com as escolas. Esses projetos devem promover a iniciação do 

licenciando no ambiente escolar, visando estimular, desde inicio de sua formação, a 

observação e reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas 

de educação básica. Os discentes serão acompanhados por um professor da escola 

e por um docente de uma das instituições de educação superior participantes do 

programa. 

2 OBJETIVOS: 

                                                           
1
  Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID). Universidade Federal de Goiás 

Regional Jataí, (UFG), Faculdade de História. milena.maia3423@gmail.com 
2
 Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID). Universidade Federal de Goiás 

Regional Jataí, (UFG), Faculdade de História. bruncarmos2@hotmail.com 
3
 Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID). Universidade Federal de Goiás 

Regional Jataí, (UFG), Faculdade de História. mourfs@gmail.com 
4
  Coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID). Mestre em História.  

5
 Graduada em História pela Universidade Federal de Goiás Regional Jataí, professora de História no colégio 

Militar. 



 
 

Durante os encontros no Colégio Militar, foram realizados dois projetos com a 

escola junto com os alunos de licenciatura do curso de História da UFG Regional de 

Jataí, o primeiro projeto realizado foi chamado de “O Clube da História”, o principal 

objetivo do clube era trazer a história para os alunos de maneira diferente, a história 

fora da sala de aula, onde estão limitados com determinados conteúdos; a intenção é 

mostrar ser possível ensinar e aprender história fora de uma sala de aula, usando 

livros literários, filmes, documentários, séries, debates, conversas, entre outras 

maneiras de estimular os alunos a pensar história. O projeto do Clube de História é 

realizado dentro da escola, porém em uma sala separada onde os alunos realizam 

atividades dinâmicas como, por exemplo, o Cine Debate, onde escolhemos filmes ou 

documentários a respeito da história e logo depois debatemos juntos com os alunos 

sobre o conteúdo do filme. Além disso, o Clube de História está de portas abertas 

também para alunos que estão com dúvidas sobre conteúdos trabalhados em sala 

de aula. O objetivo do Clube de História é mostrar para os alunos que estudar 

história não é só em sala de aula, que podemos aprender a história através de 

filmes, documentários, visitas nos museus e viagens. O Clube de História acontece 

três vezes por semana, a cada encontra uma dupla de bolsistas coordena as ações. 

O segundo projeto se chamava Clube dos Desbravadores, cujo objetivo principal é 

uma aula de monitória para os alunos do colégio Militar, também acontecendo três 

vezes na semana. 

3 METODOLOGIA: 

  A metodologia usada nos projetos realizados no colégio Militar foi aproximar o 

aluno com a História, mostrando que não é preciso decorar para entender os 

acontecimentos históricos, para isso usamos textos que foram trabalhados em sala 

de aula durante as aulas de Prática de Ensino I no terceiro período do curso, textos 

que mostram como um professor deve articular com seus alunos, maneiras de aplicar 

aulas mais dinâmicas trazendo o aluno para o discurso e debates nos Clubes. Além 

dos estudos que são realizados em sala, levamos os alunos para o estudo de campo.  

   

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA: 



 
 

Durante os acontecimentos dos projetos, tivemos dificuldades em nos 

adaptarmos em um Colégio Militar, uma escola com várias regras para alunos, 

professores, direção e coordenação. Com o tempo, conseguimos entender e 

aprender as regras, como o colégio era, como a coordenação era e como os 

professores eram. A relação da professora supervisora com os alunos do projeto foi 

de cordialidade e respeito. Enfrentamos apenas algumas dificuldades para 

ajustarmos alguns horários para nossos encontros e realização das atividades. A 

dinamicidade do cotidiano escolar também nos trouxe algumas dificuldades, 

especialmente, em relação às constantes mudanças nos planos de trabalhos ou 

temáticas a serem desenvolvidas no âmbito do projeto. Essas mudanças traziam 

algumas incertezas e aflições, especialmente por se tratar de uma escola militar, com 

diversas regras e particularidades.   

Certamente, o que mais marca nossas experiências no colégio são as regras 

extremamente rígidas desse modelo militarizado de educação, deixando, em muitos 

casos, poucos espaços para diálogos.  

 Porém não é apenas críticas que deve ser levantas aqui, o colégio Militar tem 

uma boa estrutura física e recursos humanos competentes para colocar o projeto em 

andamento, em primeiro lugar é uma escola com um espaço grande dando a 

possibilidade para podermos realizar varias atividades no pátio, na quadra, no 

ginásio, na sala de música ou na biblioteca, possuem várias salas de aulas 

destinadas para projetos que já existem, tanto que existe uma sala separada para a 

realização do projeto Clube de História e o Clube dos Desbravadores, além disso, o 

colégio tem o suporte para levar os alunos para realizar atividades fora da escola, 

possuem um ônibus o que facilitar levar os alunos para museus e viagens. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As experiências em um Colégio Militar trouxeram a visão de como é a 

realidade do professor e seu trabalho em uma escola cheia de hierarquia, de poderes 

e regras, como os professores devem se adaptar com a escola. O PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) fez com que pudéssemos nos 

aproximar do espaço escolar, melhorando nossa formação para atuar na educação 



 
 

básica, devido essas experiências e oportunidade que estamos tendo com o projeto 

adquirimos conselhos, informações, paciência, maturidade, responsabilidade, 

aprendemos a conviver com a estrutura do colégio, além disso, convivendo e 

conhecendo a realidade dos alunos e da escola tivemos também a oportunidade de 

levar esses conhecimentos não apenas para um colégio militar, mas também para 

nossas experiências de formação como futuras professoras. 
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CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO (CONEPE) 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E A FLEXIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO 

ATRAVÉS DAS ARTES E DO RPG 

BARBOSA, Leonardo; CABRAL, Thálita Caroline de Assis1 

 

Justificativa e base teórica: 

  O presente resumo trata de algumas experiências vividas 

dentro da escola estadual Frei Domingos na cidade de Jataí, através do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto 

da História UFG, regional Jataí.  

Durante o ano de 2019 houve uma separação de eixos temáticos 

para serem trabalhados neste colégio, o presente relato abordará o eixo do 

Atendimento de Ensino Especializado (AEE), que agrega estudantes com 

especificidades e idades variadas.  

 Os Artigos 58°, 59°; 59-A e 60° contemplados na LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - 9394/1996 determina que a escola 

estruture um conjunto de ações e recursos para garantir o acesso aos 

estudos de todos os alunos, promovendo um ensino que respeite as 

especificidades e necessidades de cada um. Por isso, é necessário 

trabalhar e discutir a flexibilização curricular na escola, para que se consiga 

produzir um ensino significativo que auxilie os alunos. Para a realização 

deste trabalho de inclusão e flexibilização foram escolhidas como 

metodologias a Arte e RPG. 

 
1 Graduandos em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Jataí, Goiás. 



Ainda muito se perpetua na sociedade uma subestimação sobre a 

capacidade de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, no âmbito 

escolar não é diferente, o teórico Vygotsky elabora um argumento de que 

todo o funcionamento humano é determinado e se transforma nas suas 

relações psicossociais, recusando a ideia de que a deficiência coloque 

algum limite.  

A linguagem artística vem a muito tempo provando sua eficácia na 

estimulação cognitiva, criativa e da autoestima. Vygotsky lançou novas 

bases para a prática educativa incluindo o ensino de artes. Segundo ele: 

"Todas as crianças podem aprender e se desenvolver... As 

mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino 

apropriado, pois, o aprendizado adequadamente organizado resulta 

em desenvolvimento mental" 

Todas as pessoas são capazes de desenvolver algum nível de 

habilidade artística social e potencializar a sua cognição, o trabalho 

desenvolvido pela arte e RPG podem trazer um senso de responsabilidade 

de cuidados pessoais e melhorar as relações pessoais. 

Um educador pode utilizar esta possibilidade de gerar 

vivências imaginárias para trabalhar questões morais e éticas, com 

maiores elaborações, pois as situações e as ações não são limitadas 

como no real. O RPG seria uma espécie de laboratório de vivências 

onde o limite é a imaginação dos participantes. Assim, por meio do 

RPG, os jogadores podem conferir novos sentidos às suas 

experiências, podendo ser uma ótima ferramenta para intervenções do 

educador. (SCHMIT, 2008, p.62) 

Objetivos: 

O AEE (Atendimento Educacional Especializado) tem como objetivo 

auxiliar os alunos que possuem alguma deficiência intelectual e/ou dificuldade 

com os conteúdos propostos no currículo escolar, bem como na socialização e 

no cotidiano do aluno. Como entramos no projeto já em desenvolvimento, nos 

nossos primeiros encontros focamos em estabelecer diálogo com os alunos, 

buscando entender as suas especificidades e observar os atendimentos do 

professor supervisor. Destas observações podemos perceber como as 



especificidades podem impactar no cotidiano do aluno, a nível de 

desenvolvimento psíquico (percepção, atenção e concentração, criatividade, 

abstração, raciocínio lógico), perpassando a autonomia, a comunicação e o 

autocuidado. 

A partir da observação, da análise das fichas de diagnósticos dos alunos 

estabelecemos uma nova meta a priori: promover a interação entre os alunos que 

fazem parte do projeto e desenvolver habilidades adaptativas junto ao ensino de 

história. 

Metodologia: 

Dos trabalhos realizados pela professora supervisora do projeto notamos 

o interesse e a abertura que os alunos davam as expressões artísticas, já 

utilizadas em seus atendimentos, através da pintura, de esculturas de cerâmica, 

e do teatro com fantoches. Decidimos então nos engajar em métodos que bebem 

da abstração. 

Percebendo desta abertura à arte, decidimos como primeira ação 

promover uma aula expositiva sobre a arte através das eras, onde abordamos o 

contexto histórico de acordo com o movimento artístico, sobre as técnicas 

utilizadas, as obras e principais artistas de cada período. Para que ao fim os 

alunos produzissem, por meio de diversas linguagens (escrita, pintura, 

esculturas), representar o pensamento e/ou compreensão acerca dos conteúdos 

estudados. 

Em nossa segunda ação, decidimos por utilizar o RPG (roleplaying-game) 

como metodologia ativa e formativa, com foco nas habilidades de abstração, 

raciocínio lógico e autonomia. Os materiais utilizados foram apenas papel, lápis, 

borracha e um conjunto de dados. 

Numa sessão de RPG, há de três a seis jogadores e o mestre ou narrador, 

o qual faz o papel de mediação entre os jogadores, narra e traz o clima, a 

ambientação da aventura, os agentes históricos da época e a partir destas 

exposições os jogadores interpretam as ações de seus personagens de acordo 

com o contexto proposto. O desenrolar de uma sessão/aventura apresenta 

dificuldades a serem sanadas, afim de promover a construção da história 



experienciada pelos alunos, é neste sentido que trabalhamos as habilidades 

referenciadas. Como o projeto realiza em suma atendimentos individuais (cerca 

de uma hora) e o uso do RPG requer uma carga horária maior para ser 

trabalhada, decidimos reunir os alunos que teriam atendimento no mesmo dia 

para envolve-los numa única atividade em conjunto no período da manhã. Dois 

dos cinco alunos/jogadores tiveram imprevistos que os deixaram de fora, mas 

demos continuidade na atividade com o restante. 

No primeiro momento dialogamos com os alunos acerca de seus 

passatempos, gostos e visão de mundo enquanto os membros do projeto faziam 

anotações, com o auxilio das fichas de diagnóstico individuais e da Professora 

supervisora , buscando formas de envolver os alunos na sessão vindoura, a partir 

do emprego dos conhecimentos formais e informais do mesmo. No segundo 

momento, fizemos uma aula expositiva e dialogada, onde o narrador e os 

jogadores construíram um espaço-tempo e uma sociedade em conjunto, baseada 

nas anotações feitas e a proposta da atividade. No terceiro momento iniciamos a 

sessão pedindo aos jogadores que descrevessem seus personagens, a forma 

que se vestiam e agiam, e os inserimos num mundo e num contexto de história 

fictícia de concepções medievais. Cada personagem havia consigo uma 

informação vital sobre este mundo, o objetivo era fazê-los dialogar tais 

informações como grupo afim de superar as dificuldades que viriam, 

desenvolvendo as habilidades objetivadas. 

Resultados esperados e considerações a priori: 

O resultado da primeira ação foi satisfatório, notamos o desenvolvimento 

da autonomia durante a produção das obras, ganho de confiança e estimulação 

da criatividade, além da apreensão dos conteúdos históricos abordados. 

Percebemos também que, muitas vezes os alunos com especificidades não 

conseguem expressar sentido de um determinado conhecimento de maneira 

convencional (linguagem, escrita), mas o faz através de desenhos, esculturas, 

dança e dramatização. Conhecimento este que norteou nossas ações futuras. 

Ao fim da segunda ação nos reunimos com a Professora supervisora  e 

refletimos sobre como as ações dos alunos – vivencias imaginadas com seus 

personagens – foram capazes de os fazer reconstruir a noção de história, conferir 



novos sentidos e exercitar as habilidades propostas. Entretanto, o desafio que o 

conceito de atendimento pré-estabelecido do AEE leva a dificuldade em 

implementar tal metodologia, cabendo a criação de um eixo temático à parte, que 

trabalhe as linguagens não convencionais. 
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ANEXOS 

Fig. 1. Aula pratica RPG – PIBID-História-UFG – 2º Semestre 2019 

Fig. 2. Aula pratica sobre Pré-história e produção de arte rupestre – PIBID-

História-UFG – 2º Semestre 2019 

Fig. 3. Aula pratica com argila – PIBID-História-UFG – 2º Semestre 2019 

Fotos: Arquivo pessoal dos bolsistas. 
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