
 

 

ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS MINISTRADAS PELOS BOLSISTAS PIBID 2016 

 

 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE (INSERIR 

INÍCIO E PERÍODO DE REALIZAÇÃO) 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Oficina I – 

Independencia do Brasil 

(Alunos do 2º ano) 

O tema da primeira oficina foi a Independência do Brasil. 

Como objetivo didático, os bolsistas procuraram mostrar aos 

alunos alguns elementos sócio históricos que foram 

responsáveis pela excepcionalidade brasileira nas Américas: a 

instauração de um Império após confirmada a emancipação 

ante Portugal. Além disso, outro ponto fundamental que tratei 

e que mais desejava que ficasse como ensinamento foi a 

questão da escravidão. O objetivo foi mostrar porque a 

manutenção da escravidão foi uma escolha política no país 

recém-criado. 

Para o ministério optou-se pelo modelo expositivo, recorrendo 

ao quadro e anotando nele algumas datas, esquemas e conceitos 

importantes no quadro, tais como a explicação do Poder 

Moderador, as datas do processo de emancipação e explicando 

alguns conceitos da Constituição de 1824 para ilustrar a questão 

da escravidão no país. Minha maior intenção com esse modelo 

era trazer para a sala de aula o debate com e a participação dos 

alunos. 

 
 

 

Felizmente os estudantes foram bastante receptivos ao 

longo da oficina respondendo perguntas, fazendo 

comentários acerca da aula e até mesmo indagando 

sobre continuidades e/ou heranças do período de 

independêncianos dias atuais. Essa oficina também foi 

fundamental para que as turmas de 2º ano conseguissem 

começar a montar um panorama mais geral sobre a 

História do Brasil Império – período que lhes parecia um 

tanto nebuloso, muitas vezes confundido com o período 

colonial.  Dessa feira, a escolha por uma abordagem de 

História politica foi muito feliz, pois ela permitirá que 

os estudantes consigam estabelecer uma ideia de 

continuidade com as demais oficinas. 



 

 

Oficina II – Primeiro 

Reinado.  

(Alunos do 2º ano) 

A segunda oficina ministrada trabalhou o período conhecido 

como Primeiro Reinado (1822-1831). O objetivo dessa oficina 

foi compreender como se estruturou o Brasil tanto politicamente 

quanto econômica e socialmente após a Independência, a partir 

da explicação das forças que atuavam no período e da 

estruturação do novo império brasileiro. Ademais, um ponto 

fundamental da oficina foi a compreensão de como se estruturou 

a Assembleia Constituinte em 1823 e de que forma foi 

outorgada a Constituição de 1824 com a introdução de um novo 

poder estruturante de todo o império brasileiro, o Poder 

Moderador. Além disso, um dos focos principais da oficina foi 

entender como a escravidão teve um papel central na 

estruturação do Império. Todo o conteúdo foi abordado com o 

objetivo maior de ligar e aprofundar os pontos da oficina de 

Independência do Brasil. 

A aula foi expositiva, com a utilização do quadro, onde foi 

escrito previamente um esquema com os principais pontos da 

aula para que no decorrer da mesma os alunos pudessem 

acompanhá-la de forma mais fluida e também compreender os 

principais pontos. 

 

 

Foi possível observar um grande interesse por parte dos 

alunos de copiar o conteúdo escrito no quadro, participar 

da aula com perguntas sobre o tema e com respostas das 

eventuais indagações que fiz. No final, o balanço da 

oficina ministrada foi extramente positivo 

principalmente por causa do interesse e participação dos 

alunos, o que geralmente não ocorre nas aulas 

ministradas pelo professor da turma, tendo em vista a 

metodologia por ele escolhida.  

Oficina III – Período 

regencial do Brasil 

Monárquico. 

(Alunos do 2º ano) 

 

 

A terceira oficina ministrada para os estudantes do Amaro 

Cavalcanti em setembro de 2016 teve como tema as revoltas 

regenciais que ocorreram no Brasil no período entre 1831 a 

1840; período esse marcado por profunda crise financeira e 

agravada instabilidade política decorrente do "vácuo" de poder 

deixado entre a renúncia de Dom Pedro I e ascendência ao poder 

de Pedro II, ainda jovem. O tema foi escolhido a partir do 

Nessa aula houve muita participação dos estudantes, que 

gostaram de conhecer narrativas e trajetórias pouco 

trabalhadas pelos materiais didáticos de forma geral. 

Outro ponto positivo dessa oficina foi o estabelcimento 

de conexões dentro daquilo que Fernando Braudel 

chamou de longa duração. A todo o momento 

procuramos relembrar os alunos e alunas da importância 



 

 

diagnóstico de uma grave lacuna de conteúdo no tocante ao 

período ao olharmos para a turma do segundo ano do Ensino 

Médio da escola. 

Foi dado um breve resumo das revoltas de Cabanagem (1835-

40), Balaiada (1838-41), Sabinada  (1837-38), Farroupilha 

(1835-45) e a Revolução dos Malês (1835). Sobre essa última, 

foi ressaltada a atuação da personagem Luisa Mahin, principal 

articuladora e líder revolucionária sobre a qual os alunos e 

alunas nunca tinham ouvido falar, e cuja presença é suprimida 

dos livros de História, ressaltando o caráter de seletividade e 

subjetividade na construção da História enquanto disciplina.  

 

 

 

de saberem a conjuntura política e econômica de 

instabilidade e o enquadramento social de exclusão e 

miséria aos quais estavam submetidos os cidadãos 

brasileiros à época nos Estados em que as revoltas 

ocorreram, bem como seus agentes de maior destaque e 

suas motivações, preterindo, assim, as datas e os saberes 

fragmentados. 

Oficina IV – Segundo 

Reinado 

Brasil Monárquico. 

(Alunos do 2º ano) 

A quarta oficina ministrada para os estudantes do Amaro 

Cavalcanti em setembro de 2016 teve como tema o segundo 

Reinado no Brasil Império. Partindo de uma aula expostiva, os 

estudantes, conjuntamente com a bolsita que ministrou a aula 

conseguiram montar um quadro com os principais eventos, 

tramas e personagens que marcaram a história política do Brasil 

entre os anos de 1840 a 1889. Essa oficina serviu como uma 

espécie de revisão para os alunos, que puderam, ao longo de 

qatro encontros de 50 minutos construir um panorama geral das 

principais questões que balisaram a História e Vida política do 

período Imperial do Brasil. 

Essa oficina serviu como encerramento das atividades 

com os estudantes do segundo ano do Colégio Amaro 

Cavalcanti. Além de apresentar as peincipais questões 

políticas qe marcaram o período entrev 1840 e 1889, 

essa oficina também fechou os estudos sobre o Brasil 

Império, permtindo que, por meio de aulas expositivas 

ministradas pelos bolsistas, os estudantes tivessem 

espaço para fazer sesu questionamentos, expor suas 

dúvidas e apresentar questões para debatedes. De 

maneira geral, observou-se uma maior participação e 

interesse dos alunos e alunas ao longo das oficinas, que 

também serviram como experiência crucial para os 

bolsistas, tendo em vista todo o preparo e empenho na 

elaboração e execução dessas oficinas. 

 



 

 

Oficina V – Primeira 

República e Era Vragas – 

Visita ao Museu da 

República. (Alunos do 3º 

ano) 

A oficina desenvolvida teve como finalidade a realização de 

uma atividade de visitação ao Museu da República no momento 

em que os alunos estavam tomando contato com a Primeira 

República e a Era Vargas. O bolsista em conjunto com o 

professor Josimar Costa marcaram  uma visita no setor 

educativo do museu com a presença das pessoas responsáveis e 

uma guia se prontificou a fazer a atividade, no entanto ela não 

pôde realiza-la em decorrência de um problema de saúde. 

Durante a marcação outros dois estagiários  do professor nos 

acompanharam e receberam diversos materiais educativos 

produzidos pelo setor. 

Três turmas realizaram a visita. Como a guia não pôde 

comparecer, o bolsista assumiu a atividade, mas os resultados 

não foram como o esperado. 

Fora do ambiente escolar, a dinâmica do do professor e 

dos alunos foi diferente daquela observada em sala de 

aula. Durante a visita, os estudantes pareciam estar  mais 

interessados em tirar fotografias e selfies com o celular 

do que em prestar atenção para a  explicação sobre a 

Primeira República e a Era Vargas feita no Museu da 

República. No entanto, após a visitação, o bolsista 

participou da avaliação de um seminário dos alunos no 

jardim do museu, na qual pode constatar que aquela 

havia sido  uma experiência bem produtiva e proveitosa 

na percepação dos estudantes. Esse conflito de 

percepções coloca areflexão de se pensar  em outros 

espaços para o ensino e aprendizagem de História para 

além da sala de aula, como os museus, por exemplo. E 

como ministrar aulas nesses espaços é uma construção 

que precisa ser feita conjuntamente com os estudantes.  

 

 

 


