
 

 

ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS MINISTRADAS PELOS BOLSISTAS PIBID 2015 

 

 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE (INSERIR 

INÍCIO E PERÍODO DE REALIZAÇÃO) 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Oficina I – Questão 

Indígena na História do 

Brasil. Ministrada para 

alunos do 2o. ano 

 

 

Partindo do movimento Indigenista que marcou os primeiros anos 

do Brasil Império, a bolsista Ana Lucia Milhomens propos para os 

alunos do 2o. Ano uma reflexão mais ampla sobre a questão 

indígena no Brasil. Para tanto, por meio de documentos de época e 

de uma aula dialógica, a bolsista apresentou interessantes aspectos 

sobre a história indígena desde os primeiros contatos em tempos 

coloniais, chegando até em questões mais recentes, como a 

discussão atual sobre a demarcação se terra indígenas no Brasil. 

No fim da atividade, os alunos tiveram que produzir um redação 

sobre a oficina, material que foi corrigido pea bolsista em conjunto 

com o professor da turma, compondo parte da nota bimetral dos 

alunos. 

 

Alunos entraram em contato com parte da história 

indigena a partir de uma perspectiva de longa duração da 

história. A leitura de documentos de época foi algo que 

impressionou os alunos, pois puderam entender como a 

questão indígena foi tratada pelas autoridades do Brasil 

(do peróodo colonial, imperial e republicano). 

Interessante que para os alunos certa permanência na 

temática chamou muita atenção. 

Participação significativa dos alunos, sobretudo aqueles 

que são descendentes diretos de grupos indígenas, que 

contaram um pouco dos desafios da luta indígena no 

Brasil atual. 

Oficina II – Abolição, 

questões raciais e 

cidadania no Brasil 

Império. Ministrada 

para alunos do 2o. ano 

A trajetória e os debates políticos travados pelos abolicionostas de 

meados do século XIX foram a porta de entrada para a discussão 

sobre questões raciais e cidadania no Brasil Império, oficina 

ministrada pelo bolsista Artur Pereira. Os alunos do 2o. ano 

também entraram em contato com a Carta Constitucional de 1824 

(e sua definição sobre história do Brasil), bem como com outras 

medidas legais realiazadas ao longo do século XIX que tinham por 

objetivo ampliar o conceito de cidadania no período. Para retomar 

Alunos entraram em contato com a primeira Constituição 

do Brasil (1824) e com a trajetórias de importantes figuras 

públicas do período sobre as quais eles nunca tinha ouvido 

falar.  

A atividade possibilitou que eles compreendem a longa 

duração das questões raciais no Brasil. No debate, alguns 

deles conseguiram estabelecer relações entre a situação 

indígena e a questão do negro no Brasil atual.  



 

 

os pontos trabalhados, os alunos tiveram que produzir uma redação 

na qual relacionassem alguns dos aspectos trabalhados, com o 

debate sobre cidadania nos dias atuais. O material foi corrigido 

pelo bolsista e pelo professor da turma, compondo parte da nota 

bimestral dos alunos. 

 

Oficina III – Os lugares 

das mulheres no Brasil 

Império. Ministrada 

para alunos do 2o. ano. 

A falta de mulheres nos conteúdos trabalhados em história foi uma 

das maiores demandas dos alunos do Ceac segundo o questinário 

aplicado. A fim de debater esse silenciamento, a Oficina ministrada 

pela bolsista Camilla La Pasta tinha como objetivo pensar a 

Independencia do Brasil a partir da trajetória de mulheres 

geralmente esquecidas pela historiografia tradicional. Dessa feita, 

os alunos do 2o. ano entraram em contato com Maria Quitéria, 

Joana Angélica e Maria Felipa de Oliveira, três importantes 

personagens deste período da história do Brasil Império.  

 

Alunos e alunas debateram sobre a questão das mulheres 

na sociedade brasileira atual. O debate dessa atividade 

teve uma interessante participação tanto dos alunos como 

das alunas, que discutiram algumas das temáticas 

levantadas pelo movimento feminista (inclusive sobre sua 

gênese e seus recortes sócio/econômicos). 

A perspectiva histórica do silenciamento das ações de 

mulheres na História brasileira fez com que alunos e 

alunas produzissem importantes reflexões por meio de 

cartas por eles produzidas. 

Oficina IV – Esporte 

como ferramenta de 

disputa de poder, 

Ministrada para alunos 

de 3o. anos. 

Em meio aos debates trazidos pelos Mega-eventos sediados no Rio 

de Janeiro, essa oficina tinha por objetivo demonstrar como 

questões históricas podems ser trabalhadas a partir do exame do 

esporte. Numa perspectiva de lonha duração, o bolsista Marco Dias 

demonstrou como o esporte sempre foi uma importante ferramenta 

política na História do Ocidente, passando pela Grécia Antiga, mas 

dando especial destaque às questões do século XX, sobretudo ao 

período da Guerra Fria. Os alunos do 3o. ano entraram em contato 

com diferentes campanhas publicitárias sobre esporte e tiveram 

que analisar os conteúdos históricos presentes nelas. Por fim, os 

alunos tiveram que fazer um pesquisa mais aprofundada sobre um 

dos períodos do século XX que lhes foi apresentado. 

 

Alunos entraram em contato com outra plataforma para o 

ensino de História que, embora faça parte do cotidiano 

deles, poucas vezes é acionada como feraamente de 

ensino: a plataforma audiovisual.  

Os alunos também puderam rever questões já trabalhadas 

em História a partir da perspectiva do esporte, o que lhes 

possibilitou uma análise mais aprofundada das complexas 

questões que marcaram o século XX. No debate que fez 

parte da oficina, as polêmicas relativas aos mega eventos 

na cidade em que eles moram também foram discutidas, o 

que possibilitou um interessante diálogo da História com 

o tempo presente. 

 



 

 

Oficina V – Como e 

onde Ensinar História 

no Brasil Império. 

Ministrada para alunos 

do 2o. ano. 

A última oficina foi relizada para alunos do 2o. ano pelo bolsista 

Caio Pagin. Nessa atividade, os alunos examinaram como que a 

escola secundária começou suas atividades no Brasi Império, a 

partir da análise do próprio colégio Amaro Cavalcanti, que foi 

construido na segunda metade do século XIX, como forma de 

homenagem ao Imperador Pedro II. Por meio da análise da fachada 

e da planta baixa do prédio e de documentos presentes no arquivo 

da escola, os alunos entraram em contato as questões que balizaram 

o início da educação básica no Brasil Império, estabelecendo 

importantes relações com o que temáticas atuais na concepção 

física das escolas brasileiras.  

A partir da perspectiva da história local, os alunos pudera 

não so reconhecer a importância histórica do edifício em 

que estudam, como estabelecer relações desse edifício 

com o contexto brasileiro mais amplo. Por fim, os alunos 

foram convidados a formular como proposta sobre como 

seria o espaços ideal de ensino para eles (chegaram a 

rascunhar algums possibilidades), justificando suas 

escolhas. 

 

 

 


