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RESUMO 

Cristiane de Sá Reis. Conhecendo a História na prática: Construindo a História do Colégio Estadual 

Farmacêutico Rodolfo Albino. 2015 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de tornar a disciplina da História mais atrativa e próxima 

ao alunado. Pretende-se trazer para prática um conteúdo que permanece apenas na teoria, 

fazendo os alunos superarem as dificuldades de entendimento e enxergarem a História como 

algo mais concreto e palpável. Além de valorizar a história do colégio e por consequência a 

dos próprios alunos, fazendo-os perceber que eles e quem os cercam também são sujeitos da 

História. Aplicado em uma turma de sexto ano do segundo seguimento do ensino fundamental 

do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino localizado na cidade de Macuco, o 

trabalho consiste em pesquisar a história do colégio, através de diversas fontes históricas, 

como a fonte oral, através de entrevistas que eles mesmos fizeram, fonte escrita, com livros e 

documentos achados na escola, fontes visuais através de fotografias e a fonte arquitetônica 

através da estrutura da escola. O maior interesse do trabalho é acompanhar seu 

desenvolvimento, busca-se um resultado, porém, este não é o objetivo central da pesquisa. 

Observar se o que será proposto terá uma boa aceitação, se haverá um entendimento dos 

alunos em relação ao conteúdo e ao que será proposto. Se a atividade será interessante para 

eles, para o professor e para escola. E se isso irá acarretar no objetivo final da pesquisa, no 

entendimento do conteúdo e na valorização do espaço escolar pelos alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Para este produto busco facilitar o entendimento da História para os alunos do sexto 

ano do ensino fundamental do segundo segmento, do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo 

Albino, conhecido como CEFRA, localizado na cidade de Macuco, uma cidade rural, 

localizada no centro do Estado do Rio de Janeiro. O fato de o colégio estar inserido em uma 

cidade pequena facilita a sua execução. 

É no sexto ano que os alunos entram em contato com a História enquanto disciplina 

científica, segundo os moldes contemporâneos , semelhante a disciplina, como ela é feita, por 

quem é feita, além de aprenderem sobre as fontes históricas. Reparando a dificuldade do 

entendimento, o desinteresse dos alunos e abstração do conteúdo, tento trazer para prática 

toda essa teoria. 

A ideia é transformar as crianças em historiadores para que eles pesquisem e 

descubram a história da escola, assim eles entenderão o processo e a pesquisa que engloba a 

História. Terão contato com diversas fontes históricas, como a fonte oral, através de 

entrevistas que eles mesmos fizeram, fonte escrita, com livros e documentos achados na 

escola, fontes visuais através de fotografias e a fonte arquitetônica através da estrutura da 

escola. 

Nesta pesquisa o professor também será o pesquisador, e a ação do docente estará 

intimamente relacionada com o trabalho realizado pelos estudantes, o resultado da pesquisa 

depende do alunado. A pesquisa será feita dentro de sala de aula e englobará o conteúdo, 

assim possibilitará um uso mais aprimorado do tempo de aula por parte do professor. O 

produto final dos alunos será contado como uma avaliação, substituindo um dos instrumentos 

do terceiro bimestre. 

Busca-se um resultado, porém, este não é o objetivo central da pesquisa, de fato, o 

nosso objetivo central é o desenvolvimento dessa pesquisa que se torna o mais importante e 

primordial. Observar se o que será proposto terá uma boa aceitação, se haverá um 

entendimento dos alunos em relação ao conteúdo e ao que será proposto. Se a atividade será 

interessante para eles, para o professor e para escola. E se isso irá acarretar no objetivo final 

da pesquisa, no entendimento do conteúdo e na valorização do espaço escolar pelos alunos. 

Como a pesquisa é feita pelo professor que acompanha, conhece e lida semanalmente 

com aquela turma, além de conhecer o local onde se trabalha, nota-se um conhecimento 

preliminar do objeto de pesquisa. 



 

 

A bibliografia utilizada buscará mostrar que quando se aproxima o conteúdo ao prático 

e a realidade do aluno o entendimento e o interesse é maior. Além de buscar bibliografias que 

tratem da importância da valorização da escola, do conhecimento e do aluno.  

Assim que comecei a dar aula no Estado, nessa escola, e para o sexto ano do ensino 

fundamental, algo me intrigou muito. Esses alunos estavam acostumados com a História 

tradicional e uma maneira de ensinar ultrapassada, de decoreba. Isso prejudicou muito a 

minha maneira de ensinar e avaliar. Adepta da Nova História onde o importante é aprender o 

processo, acredito que da forma como eles aprendiam não se produzia um conhecimento 

socialmente útil para os educandos, nem, tampouco, para a sociedade. Por isso houve uma 

interpretação equivocada por parte de alguns alunos, esses esperavam uma prova de perguntas 

e respostas iguais às perguntas e respostas de exercícios feitos e corrigidos em sala.  

Portanto a atividade foi uma maneira de lidar com essa contradição. E encontrar uma 

alternativa que fugisse da ideia que os alunos tinham de como deveria ser o ensino de 

História. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

O projeto tem como objetivo tornar a disciplina da História mais atrativa e mais 

próxima ao alunado. A História para muito dos alunos é algo distante, abstrato, complexo e 

longe da realidade deles, é difícil para eles, alunos do sexto ano do segundo seguimento do 

ensino fundamental, que estão iniciando uma nova etapa na vida escolar, entender e lidar com 

a História, sua temporalidade e conceitos. Por isso torna-se necessário criar maneiras mais 

concretas e simples de explicar e fazê-los entender o que se propõe na disciplina. 

Pretende-se trazer para prática um conteúdo que permanece apenas na teoria, fazendo 

os alunos superarem as dificuldades de entendimento e enxergarem a História como algo mais 

concreto e palpável. Além de valorizar a história do colégio e por consequência a dos próprios 

alunos, fazendo-os perceber que eles e quem os cercam também são agentes da História. E 

desta forma, trazer o conteúdo para a realidade do alunado e, se possível, observar que a 

História não é uma ciência exata. 

O currículo mínimo do estado propõe, no primeiro bimestre do ano letivo, trabalhar 

com os temas: o que é História, como se faz História, quem faz a História e quais são as 

fontes históricas. Com isso busco construir em conjunto com a turma a História do Colégio 



 

 

Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino. Desta forma trabalharemos com as diversas fontes 

históricas, destacando-se, entre outras, escrita, documental, oral, imagéticas, arquitetônicas. 

Além de mostrar, de uma forma mais simples, como é o trabalho do historiador, e como este 

se utiliza das fontes e procede dentro de uma pesquisa. 

O objetivo final seria criar um mural sobre a história da escola, com cartazes contando 

a história a partir das diversas fontes utilizadas, com fotos antigas do colégio. O trabalho 

poderia ser apresentado para comunidade em alguma exposição ou sábado letivo. 

 

 

3.  JUSTIFICATIVA 

 

A atividade foi pensada para fomentar nos alunos o interesse pela disciplina da 

História e pela valorização da instituição que eles fazem parte. Para que os alunos percebam 

que são sujeitos da História, e que essa ciência não é algo distante, mas sim algo que faz parte 

do presente e da realidade deles. 

Atualmente vivemos momentos difíceis para educação brasileira, o desinteresse por 

parte dos alunos é geral e cada vez maior. Os alunos não veem mais razão em estudar aquilo 

que lhes é proposto, não veem propósito e nem utilidade naquele conteúdo. O modelo escolar 

atual está cada vez mais obsoleto. Desta forma o professor busca alternativas para fazer o 

conteúdo, que deve ser dado para determinada série e em determinado bimestre, mais atrativo. 

Por isso atividades que fujam do tradicional, copiar do quadro, ler o livro didático, fazer 

questionários do livro, tornam-se fundamentais e cada vez mais necessárias. 

Sair da sala de aula, levar os alunos para passear na escola, ler e ter contato com um 

material que seja diferente do livro didático, mostrar que fotografias e outros objetos também 

fazem parte dos ensinamentos aplicados na escola é muito interessante e apresenta outra visão 

do ensino para o alunado. Além de tornar concretos conteúdos que são muito abstratos para o 

aluno, como por exemplo, as fontes históricas, que a partir do momento que eles percebem 

que há objetos dentro da casa deles que são consideradas fontes históricas, o entendimento 

torna-se fácil. 

Além de buscar o interesse do aluno, fazê-lo se sentir valorizado é algo importante 

também. Buscar conhecer a história da escola em que eles estudam é uma forma de valoriza-

los. Valorizar o patrimônio que lhes pertence, enfatizar esse pertencimento. E a tentativa de 

expor esse trabalho, fazer com que os alunos façam grande parte dele, sentindo-se autores e 



 

 

ativos, fugindo da maneira tradicional onde são receptores de informação.  

Trabalharem em grupo também é algo significativo, o contato com o colega, tomar 

decisões em conjunto, e construir o trabalho entre eles. Sendo o professor um mediador, que 

organiza, ajuda e propõe. O professor orienta, concedendo-lhes alguma autonomia relativa 

(pois encontram-se sob supervisão docente), o que permite aos estudantes elaborarem grande 

parte do trabalho. 

Outra questão importante para a relevância desse trabalho é aproximar a História da 

realidade dos alunos. Muitos reclamam que a história não serve para nada, e dizem: ‘por que 

precisamos saber sobre algo que aconteceu no passado?’. É com esse tipo de atividade que 

busca contar uma história diferente da tradicional e uma história que pertence aos alunos, que 

cria-se uma ideia de pertencimento.  

É um momento em que o aluno aplica a teoria na prática, percebe que tudo o que foi 

aprendido tem uma função e utilidade. Pratica e, dessa forma, consegue entender de forma 

mais clara a teoria.  

 

 

4.  METODOLOGIA 

 

Foi escolhida uma turma do sexto ano do ensino fundamental do segundo segmento, 

uma turma pequena com vinte alunos. Escolhi essa turma por ser uma turma pequena e, 

assim, ser mais fácil acompanhar as etapas do trabalho. Nesta turma tenho três tempos de 50 

minutos por semana, um na segunda e dois na terça. 

O primeiro passo para iniciar o projeto foi a realização da aula expositiva sobre “O 

que é História?”, “Por que estudamos História?”, “Qual o papel do historiador?”, “Como é 

feita a História” e “Quais as fontes históricas?”.  

Entramos nesse conteúdo auxiliados por Marc Bloch, que entende o homem e o tempo 

como objetos de estudo da ciência histórica, e esse homem passeia por diversas 

temporalidades: o passado (tempo sobre o qual ele escreve a história) e o presente (tempo em 

que a história é escrita). Tudo que vem do homem e serve ao homem pode se transformar em 

material para o conhecimento, portanto o historiador através de conceitos e métodos apropria-

se do legado humano para a produção do conhecimento histórico1. 

Dessa forma os alunos tiveram o primeiro contato com a História como ciência. Esses 

                                                 
1 BLOCH, M. Apologia da História e o oficio do historiador. Rio de Janeiro: Jorge, 2001. 



 

 

conteúdos foram dados no primeiro bimestre e foram utilizadas em média seis aulas para 

explicar e passar exercícios e atividade sobre o assunto. Em uma dessas aulas foi pedido que 

os alunos levassem fontes históricas que eles estivessem em casa: alguns levaram moedas 

antigas, outros levaram ferro de passar roupas a carvão, teve máquina de escrever, relógio de 

bolso, leiteiras antigas e até um aluno que pediu para que a mãe levasse o jipe. 

Como esse conteúdo foi dado no primeiro bimestre e a atividade aplicada no terceiro 

bimestre, foi necessário dar uma aula revisando o assunto. O conteúdo do terceiro bimestre foi 

dado até a metade do bimestre e na outra metade a atividade foi aplicada. 

Após o conteúdo ter sido exposto aos alunos, conversei com eles sobre o Programa de 

Residência Docente, e que eu deveria realizar uma atividade com eles, uma atividade mais 

prática que fugisse um pouco do que eles estavam acostumados. Expliquei que a atividade 

seria estudar sobre a História do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino, e que assim 

eles iriam ter um contato mais concreto com o conteúdo que já tinham visto.  

Foi explicado que a atividade valeria nota, substituindo uma prova, valendo quarenta 

pontos, sendo um dos instrumentos para o terceiro bimestre. A ideia de substituir a prova 

tradicional com perguntas e respostas pela atividade foi para ter uma nova forma de avaliar os 

alunos, saindo da maneira tradicional e arbitrária existente, de provas com perguntas e 

respostas.  

Os alunos se dividiram em grupos de 5 a 7 alunos, totalizando três grupos (irei 

classifica-los como grupo 1, grupo 2 e grupo 3), ficou acordado que cada grupo iria 

entrevistar alguém que tivesse alguma ligação com o colégio. O grupo 1 iria entrevistar dois 

ex-alunos; o grupo 2 iria entrevistar dois ex-funcionários, e o grupo 3 iria entrevistar dois ex-

professores. As entrevistas deveriam ser gravadas ou filmadas com um celular de alguém do 

grupo. Essa conversa e a divisão dos grupos foram feitos em um tempo de aula. 

Nos seguintes dois tempos de aula foram elaborados as perguntas para o questionário 

que foram utilizadas nas entrevistas. O questionário foi feito em conjunto com a turma, foi 

sendo perguntando para eles o que seria interessante saber sobre a história do colégio e dessa 

forma fomos construindo um questionário. As perguntas foram sendo escritas no quadro e os 

alunos foram anotando no caderno. As perguntas foram as mesmas para ex-alunos e ex-

funcionários, conforme pode-se observar no Anexo 1. Foi estipulado três semanas para as 

entrevistas serem entregues. 

As perguntas foram sobre como era a estrutura do colégio, o uniforme, os professores, 

os alunos, como era a divisão do ano letivo, as festas do colégio, o desfile escolar, e se o 



 

 

entrevistado sabe quem foi Rodolfo Albino. Além de pedir que o entrevistado se identificasse 

e falasse sobre o seu vínculo com a escola e a época que estudou/trabalhou na instituição. 

Além disso, foi explicado como eles deveriam se portar na entrevista, o que se buscava 

com cada pergunta e com o entrevistado. Era importante deixar o entrevistado falar algo a 

mais se assim fosse de sua vontade, que as perguntas estavam presentes para nortear a 

entrevista mas não para ditar como ela deveria ser.  

Pelas entrevistas utilizamos a história oral uma forma de investigar a história da 

escola, preocupada com as experiências ocorrida na vida das pessoas enquanto estavam no 

CEFRA, recuperar o que pensaram e vivenciaram2.  

Além das entrevistas foi pedido que os alunos buscassem fotos antigas sobre o colégio 

com os entrevistados, na internet, ou até mesmo com a direção do colégio. Fotos antigas que 

nos ajudassem a descobrir como eram os uniformes, desfiles, a estrutura do colégio, 

professores, funcionários e alunos. 

Na semana seguinte os alunos entraram em contato com as fontes bibliográficas: levei 

um livro biográfico sobre o Rodolfo Albino, farmacêutico que dá nome ao colégio, 

encontrado na biblioteca, o livro era uma cópia e chama-se “Farmacêutico Rodolfo Albino 

Dias da Silva – aspectos de sua vida e sua obra”3, eles folhearam, manusearam e leram. 

Depois fiz perguntas sobre Rodolfo Albino e eles foram procurando as respostas no livro, as 

perguntas e respostas foram sendo registradas no quadro, e eles foram anotando no caderno.  

Depois disso tiveram contato com cópias de alguns decretos que deram origem a 

escola, também os manusearam e leram, e apliquei o mesmo esquema feito com o livo. Neste 

momento os alunos mostraram-se interessados e curiosos sobre o livro e as leis, pediam para 

procurar as perguntas e folhearam bastante os livros, que contém algumas fotos antigas. 

Após essa etapa, foi a vez de usarmos a fonte arquitetônica, o próprio colégio, desta 

forma caminhei com a turma pela escola, sempre com um representante do grupo carregando 

um caderno na mão e anotando o que se pedia. Dessa forma fomos conhecendo e registrando 

como é a estrutura do colégio, as sete salas de aula, o refeitório e a cozinha, a quadra, o pátio, 

a biblioteca, o laboratório de informática, a secretaria, a direção, o banheiro dos professores e 

os banheiros dos alunos e alunas, observamos o cartaz finalizado no anexo 2 figura 30. 

No corredor do colégio estão penduradas cinco placas, paramos para ler o que estava 

escrito em cada uma delas, uma faz referência a construção da escola, ainda com o nome de 

                                                 
2 Rollemberg, Denise (org.). História de vida: experiências com história oral. Editora UFF. Rio de Janeiro, 2012.  
3 Pereira, Salvador Alves. Farmacêutico Rodolfo Albino Dias da Silva – aspectos de sua vida e sua obra. Rio de 

Janeiro, CRF-7, 1976. 



 

 

Grupo Escolar Rural, outra se refere a uma homenagem feita ao Farmacêutico Rodolfo Albino 

no ano de 1984, as outras fazem referências a reformas e ampliação ocorridas na escola. Tudo 

foi anotado pelos grupos. Como pode ser observado no anexo 2 figura 1, 2, 3 e 4. 

Foram entregues, com atrasos, apenas quatro entrevistas, delas apenas duas atenderam 

o que foi pedido. Nas outras duas, o entrevistado respondia com adjetivos as perguntas feitas, 

como o tempo estava limitado não foi pedido que refizessem. Em uma das entrevistas foi 

nítido que o entrevistado estava lendo as respostas, isso foi questionado mas eles justificaram 

que o próprio entrevistado tinha escrito as respostas. Em relação as fotos e eles alegaram que 

não acharam nenhuma fotografia. Pedi que procurassem novamente, e mais uma vez alegaram 

não terem achado nenhuma fotografia. 

Depois de todas as fontes vistas e registrada chegou o momento da discussão. Falei 

sobre as entrevistas, o porquê de duas delas serem ótimas para o trabalho e o porquê das 

outras duas não serem. Pois somente com duas delas foi possível visualizar como o colégio 

era e constatar as diferenças que existiam. Fui analisando cada pergunta e mostrando o que foi 

adequado e inadequado nas respostas, usando como exemplo as respostas das entrevistas.  

Mostrei como os decretos, fontes documentais oficiais, nos ajudaram a descobrir sobre 

como e quando surgiu o colégio, como seu nome e atribuições foram mudando ao longo dos 

anos. Salientei sobre a importância dessas fontes oficiais, mostrei que elas teriam mais 

“credibilidade” para uma pesquisa.  

Desta forma foi possível enxergar as mudanças que ocorreram no colégio ao longo dos 

anos, desde a sua criação como, Grupo Escolar Rural, onde prioridade era o ensino infantil, 

até quando a escola passa a pertencer ao Estado. As mudanças de nome da escola foi algo 

enfatizado, junto com as diversas ampliações que ocorreram ao longo dos anos. Fez-se um 

paralelo dessas mudanças com as modificações ocorridas na cidade e no ensino brasileiro, 

mostrando que a escola e a cidade fazem parte de algo mais amplo, e que aprender sobre a 

História do mundo e do Brasil influencia diretamente na vida de cada um deles. 

Entendendo o cenário escolar atual e percebendo que pouca coisa mudou ao longo do 

tempo, que a estrutura do ensino e da escola se mantém há anos, a divisão em série, por idade, 

a divisão das disciplinas, a troca de professores, o número de alunos por série, a disposição 

das cadeiras, o professor na frente falando e os alunos sentados escutando. Isso foi conversado 

e demostrado para os alunos de forma breve. E foi feita uma comparação com o ensino grego 

que eles haviam visto no conteúdo do bimestre. Como na Paideia onde o ensino era 

totalmente diferente, existia um outro conceito de educação, o que era necessário ser 



 

 

ensinado, não havendo um currículo fixo, como ocorre atualmente, tendo cada região sua 

especificidade. 

Com as discussões foi proposto que os alunos fizessem cartazes com as descobertas 

que fizeram. Os cartazes seriam feitos em sala de aula junto com a professora para auxilia-los, 

portanto foi pedido que na semana seguinte os alunos levassem cartolina para finalizarmos o 

trabalho. Foi pedido, para próxima semana, que os alunos passassem as entrevistas para o 

papel, não de forma descritiva, mas de uma forma mais subjetiva, colocando no papel aquilo 

que eles julgavam ser importante. O que não foi feito, então para evitar mais atrasos, a 

professora passou a entrevista de forma descritiva para o papel, que foi dado aos grupos para 

que fosse feito um resumo do que foi escrito. O grupo 1 e o grupo 3 ficaram cada um com 

uma entrevista para anotar e colocarem no cartaz. Como exemplo no anexo 2, na figura 31, 

observamos o cartaz elaborado pelo grupo 1, onde descrevem as entrevistas, e na figura 27 a 

entrevista do grupo 3. 

Como eles não levaram, levei algumas fotos antigas do colégio que encontrei. As fotos 

despertaram uma curiosidade neles e com isso foi sendo explicado o que era possível observar 

nessas fontes imagéticas, não só sobre o colégio, mas também sobre a época. Sugeri que 

alguns alunos criassem um cartaz com as fotos colocando legendas, alguns alunos que até 

então não tinham participado do projeto se prontificaram a fazer esse cartaz em conjunto com 

o grupo 2, então o fizeram, como mostra no anexo 2, figura 25. 

O grupo 1 foi orientado a contar a história da escola através dos decretos e das placas 

no corredor da escola, o grupo 3 foi orientado a contar a história do Rodolfo Albino, o livro os 

foi entregue e eles pegaram o que tinha sido anotado no caderno mais algumas partes do livro. 

Já o grupo 2 ficou com a parte da fonte arquitetônica, anotando como é a estrutura do colégio. 

Esses cartazes foram colocados no mural da turma. 

A criação desses textos e cartazes durou uma semana, isto é, três aulas; ao todo, do 

início à conclusão do trabalho foi necessário um pouco mais de um bimestre. As notas foram 

dadas pelas entrevistas apresentadas, e pelo interesse e participação na montagem do mural.  

Não foi possível tratar sobre o fato da História não ser uma ciência exata, como não 

obtive muitas entrevistas proveitosas, e por ambas tratarem de épocas diferentes não foi 

possível fazer uma comparação. Mas foi reforçado para turma que a contradição poderia ter 

ocorrido, não só entre as entrevistas, mas também entre as entrevistas e as fontes documentais. 

O interesse dos alunos não foi o esperado, mesmo mostrando-se interessados no início 

e curiosos em alguns momentos, a adesão ao projeto deixou a desejar, visto que alguns alunos 



 

 

não efetivaram todo o seu potencial, enquanto outros demonstraram maior participação 

apenas na última etapa do trabalho. Foi necessário relembrar por diversas vezes sobre os 

prazos e as atividades a serem feitas, de modo a assegurar o pleno êxito da atividade, visto 

que, por ainda serem imaturos, muitos precisavam desse reforço quanto à aproximação da 

data de apresentação do trabalho 

 

 

5.  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Durante toda a minha formação acadêmica de licenciatura ouvi e aprendi sobre o 

grande educador Paulo Freire, não é atoa que minha atuação pedagógica perpassa pelas suas 

ideias. Baseada na educação libertadora que estimula o respeito à ética, à dignidade e à 

autonomia dos estudantes, que vê no aluno um sujeito detentor de conhecimento, e que a 

educação consiste em uma troca de saberes entre professores e alunos. O diálogo para se 

construir o projeto foi de extrema importância, a tentativa de permitir que os alunos fizessem 

o trabalho só com um auxílio da professora busca mostrar e enfatizar essa autonomia, 

tornando os educados protagonistas do projeto. 

Nas obras de Paulo Freire os educandos tornam-se agentes sujeitos participantes, o 

professor um coordenador, a escola um ambiente de cultura, e a sala de aula um lugar para o 

diálogo. Portanto a educação deve ouvir as pessoas e participar da realidade delas. Vê o 

educando como construtor da sua história  e não como um depósito de conteúdos. Além de 

estender a prática pedagógica para além da escola, para comunidade em que a escola e os 

alunos estão inseridos. Tais ideias nortearam meu trabalho docente cotidiano, e serviram de 

base para a realização deste PAF. 

O estranhamento causado ao propor essa atividade em troca de uma prova mostra que 

o ensinamento esta pautado na resignação, na decoreba e na adaptação, discurso ideológico 

que Freire atribui ao neoliberalismo. Substituir uma prova individual, com perguntas e 

respostas, onde a maneira que o aluno encontra de estudar é decorando, por uma atividade em 

grupo, que exige uma colaboração entre os alunos, criatividade na criação dos cartazes, onde 

o resultado final foi construído pela turma em conjunto com o professor. 

A escolha do conteúdo a ser usado para realização da atividade implica numa 

ideologia política, trabalhar com a prática da disciplina da História, da função do historiador é 

uma tentativa de fazer os alunos entenderem a importância dessa disciplina para o seu 



 

 

conhecimento. Desta forma eliminei conteúdos mais específicos, que no sexto ano do ensino 

fundamental consistem na História Antiga, que para os alunos é algo muito distante, e que me 

parecem não significariam uma lacuna significativa na formação cidadã desses estudantes. 

Segundo Sônia Wanderley, que se utiliza de diversos autores renomados no campo da 

História, como Marc Ferro, Eric Hobsbawn, Pierre Nora e Jörn Rüsen, 

o aprendizado histórico engloba um todo e não somente o ensino escolar, engloba a 

experiência e vivência de cada indivíduo, além de tudo o que os cerca, uma memória coletiva 

e individual faz parte da cultura histórica. “Cultura histórica” são “as experiências adquiridas 

na convivência com outras instâncias socializadoras” que fazem parte do nosso cotidiano4. 

Por isso a atividade proposta busca atrelar o ensino escolar com o conhecimento 

cotidiano do aluno, essa ligação é extremamente necessária para que haja um interesse e 

entendimento do aluno com a disciplina. A escola não deve ficar apenas entre os seus muros, é 

necessário que ela avance e entenda que esse processo é fundamental para cultura humana. 

O projeto também tem interesse em preservar uma memória, desta forma buscou-se 

uma proposta de ensino voltada para o patrimônio cultural, um ensino voltado para o 

concreto, o visual e para o emocional. Utilizando as palavras de Maria de Lourdes Pereira 

Horta para definir educação Patrimonial 

 “Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e 

significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a 

um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultura, 

capacitando-os para um melhor uso fruto destes bens, e propiciando a geração e a 

produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.  

O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu 

patrimônio são fatores indispensáveis no processo de  preservação destes bens, assim 

como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania.  

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que 

possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 

compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está 

inserido. Este processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e 

à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural.”5 

                                                 
4 WANDERLEY, Sônia. Cultura histórica, mídia e ensino de história: problemas políticos de ensinar e aprender. 

Anais do XV encontro regional de História da ANPUH-Rio. 

5 HORTA, Maria de Lourdes; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação 



 

 

 

A partir dessa definição tratamos a escola como parte da cultura da cidade, algo que 

pertence, não somente aos alunos, ex-alunos, funcionários e ex-funcionários, mas também a 

toda comunidade da cidade de Macuco. Desta forma, aprender e conhecer a História da 

escola, também se conhece a História da cidade, vê a instituição como patrimônio cria uma 

noção de pertencimento e cuidado com a escola. 

A realização dessa atividade está de acordo e atende as demandas da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional que diz que o currículo do ensino médio e fundamental devem 

observar as características regionais e locais da sociedade e da cultura. Além de incluir a uma 

formação ética e desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico6.  

E atendem também os Parâmetros Curriculares Nacionais que apontam a possibilidade 

da escola valorizar o estudo do patrimônio cultural e adoção de projetos patrimoniais, além de 

aproximar o conteúdo programático a experiências dos alunos. 

Para construção da história do colégio foram apropriados alguns conceitos, como o de 

história e memória, para isso utilizou-se Jacques Le Goff que aproxima esses dois conceitos 

que são indispensáveis no trabalho do historiador, a memória como uma construção do 

presente, um diálogo contínuo com a cultura e o tempo, é uma seleção forçada7.  

 

 

6.  RESULTADOS 

 

Os resultados poderiam ter sido mais satisfatórios, obtive pouco interesse pelo projeto 

por parte dos alunos, observando-se o potencial e o interesse demonstrado pelos estudantes na 

etapa inicial do projeto (no início com o passeio na escola e o manuseio da bibliografia eles 

pareceram empolgados, porém com o tempo e as tarefas do projeto sendo propostas foram 

desanimando). Contudo, o trabalho foi realizado e resultou em um aprendizado mais 

aprofundado e um novo jeito de enxergar o ensino de História para um número significativo 

dos estudantes envolvidos.  

A ideia inicial era que cada grupo fizesse duas entrevistas, um com ex-alunos, outro 

                                                                                                                                                         
Patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, p.6, 1999. 

6
BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lex: Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

Brasilia, 1996.  

7
LE GOFF, J. História e Memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 2003.  



 

 

com ex-funcionários e outro com ex-professores. Foi enfatizado que eles poderiam chamar os 

próprios professores e funcionários da instituição. Porém, ao final, todos os grupos 

entrevistaram ex-alunos, e apenas um grupo realizou duas entrevistas, que poderiam ter sido 

mais bem aproveitadas, pois não atenderam o objetivo do trabalho, mas serviu como um 

aprendizado. Quando mostrei o erro para os grupos, ficou mais claro para eles o principal 

objetivo das entrevistas, o propósito não era apenas saber se a escola era boa ou ruim, mas sim 

entender o seu funcionamento e sua estrutura. A veracidade das entrevistas não foi 

questionada. A minha insatisfação diante da entrevista foi passada para os alunos, assim com a 

satisfação por uma das entrevistas, que continha muita informação para o trabalho. 

A nota foi dada com base na participação de cada um, e no interesse demonstrado 

dentro de sala. Pude avaliar isso no momento da divisão do grupo, nos áudios das entrevistas, 

e na finalização do trabalho feita em sala de aula. 

O currículo do Estado do Rio de Janeiro, adotado pelo colégio em que trabalho, exige 

que o professor aplique no mínimo quatro instrumentos para avaliar, normalmente, aplico 

teste, prova e algumas atividades que aplico em apenas um instrumento, e por fim dou uma 

nota qualitativa, pela participação de cada aluno. É exigido também que façamos uma 

recuperação paralela para cada instrumento. 

Acredito que a recuperação paralela tenha influenciado bastante no resultado do 

trabalho, pois os alunos já estão acostumados com isso e acabam fazendo qualquer atividade 

já pensando na recuperação. Muitos dão pouco valor a uma atividade feita de forma 

diferenciada, preferindo a maneira tradicional e pouco eficaz aplicada pela maioria, como 

exercícios e respostas. 

Não foi possível apresentar o trabalho a comunidades e para os outros alunos e 

professores, o tempo não foi suficiente para finalizar o trabalho antes da feira comemorativa 

pelo aniversário do colégio. Teria sido interessante apresentar o produto final dos alunos para 

comunidade. 

O trabalho, mesmo com todos os seus erros, foi extremamente necessário e 

gratificante, e proporcionaram uma série de benefícios. Os erros foram aprendizados, e, assim, 

serão modificados para que o trabalho possa ser aplicado novamente para uma outra turma de 

sexto ano. O que foi realizado neste ano letivo pode ser usado como exemplo para o próximo 

ano letivo.  

 

 



 

 

7.  CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Analisando tudo ao final do projeto, percebeu-se que essas atividades são de extrema 

importância para os alunos, professores e para escola. O projeto teve seu legado positivo e foi 

possível perceber o que poderia ser melhorado. O trabalho deveria ter dito uma melhor 

organização, por vezes senti que os alunos ficaram um pouco perdidos e desinteressados, e o 

acompanhamento do professor deveria ter sido mais intenso. 

Como a maioria das entrevistas não foram bem sucedidas, fez-se necessário uma 

explicação mais ampla sobre como fazê-la. Teria sido melhor ter feito uma entrevista dentro 

da sala de aula, do professor em conjunto com os alunos. Como a turma é pequena e existem 

professores que foram ex-alunos e são antigos lá, seria interessante ter feito uma entrevista 

com algum deles dentro de sala de aula, assim os alunos teria visto na prática como se portar e 

fazer as perguntas. 

Teria sido interessante fazer uma discussão maior sobre a situação atual da escola, 

comparando com as permanências e rupturas, e discutir o porque do desinteresse dos alunos 

nas aulas, e ainda, o porque do sentimento de não pertencimento, e da escolar ser algo 

obrigatório e ruim para os alunos. E discutir sobre como os conteúdos são passados, não só na 

disciplina de História. 

Além de fazer um paralelo com o crescimento tecnológico e a quantidade de 

informação. Tratar sobre o uso do celular em sala e como usa-lo para ajudar nas aulas. 

Enfatizar sobre o uso dele nas entrevistas. Dessa forma, talvez o interesse deles fosse maior. E 

teríamos uma discussão interessante com os alunos, sobre o que acham da escola atual e o que 

fazer pra torna-la mais interessante. A discussão poderia ter sido gravada se houvesse um 

acordo de todos. 

Outra coisa que poderia ter sido pensada é a interdisciplinaridade, teria sido 

interessante trabalhar com outras disciplinas, assim os alunos poderiam questionar também 

sobre a divisão das disciplinas. Poderíamos ter feito um trabalho com artes, trabalhando com 

patrimônio. Com geografia, falando sobre o crescimento demográfico da cidade de macuco, e 

a ampliação da escola. Trabalhar em conjunto com o professor de matemática, calculando 

sobre o crescimento da população, o número de alunos que estudam e estudaram na escola, 

comparando com população da cidade, analisando a porcentagem de pessoas que estudam na 

escola e a importância dela para cidade. 

O tempo também deveria ser melhor otimizado, para que o trabalho finalizado pudesse 



 

 

ter sido exposto em uma feira aberta para a comunidade, pais, alunos e funcionários. O 

produto final foi exposto em um mural na sala da turma, ficando restrito aos que entrassem na 

sala, pois não havia mural disponíveis nos corredores. 

Apesar dos imprevistos, ao final do trabalho, na montagem do mural, os alunos se 

mostraram empolgados, se organizaram e todos os presentes, mesmo os que ainda não haviam 

feito nada durante todo o processo, fizeram algo. 

A experiência que alguns ganharam também foi valiosa, o contato com livros como 

instrumento de pesquisa, fazendo-os fugir da ideia da internet como única fonte de pesquisa 

para trabalhos escolares. A utilização de pessoas do seu próprio convívio, como mãe e tia, 

como fonte de história, memória e informação, os ajudou a ter uma visão diferenciada da 

História. 

A substituição da prova pelo projeto foi essencial para que os alunos fizessem o 

trabalho, eles gostaram dessa substituição. Porém a obrigatoriedade de aplicar uma 

recuperação de todo instrumento passado desmotivou alguns alunos, que não se esforçaram 

para fazer a atividade pois sabiam que futuramente teriam uma recuperação, uma prova que 

dei sobre a matéria. 

Com essa atividade e a resposta dos alunos a ela, foi possível questionar todo o 

sistema escolar do Estado do Rio de Janeiro. A obrigatoriedade da recuperação paralela para 

cada instrumento reflete a tentativa do Estado de aprovar o aluno, comprovando que o Poder 

Público estadual parece estar mais preocupado com os números e meta e não com a qualidade 

do ensino. O estranhamento de alguns alunos ao propor a atividade e a substituição dela pela 

prova, mostra como a escola tradicional ainda está muito presente na educação brasileira. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 

Questionário utilizado nas entrevistas: 

1. Componentes do grupo. 

2. Nome do entrevistado. 

3. Qual a ligação do entrevistado com o CEFRA? 

4. Em que ano esteve no CEFRA? 

5. Quanto tempo estudou/trabalhou no CEFRA? 

6. Em que série/ano estudou ou deu aula no colégio? 

7. Como era a estrutura do colégio? As salas, quadra, biblioteca, refeitório, pátio, direção, 

secretária, sala de informatica, sala dos professores? 

8. Como eram os uniformes? 

9. Como eram os alunos, os professores e os funcionários? 

10. Como era a direção da escola e a secretária? 

11. Como eram as aulas, divididas por matérias, cada matéria tinha um professor? 

12. E o ano letivo, era dividido por bimestres? 

13. Quantas séries tinham, quais séries existiam? 

14.  O desfiles escolares existiam? 

15. A escola fazia festas, como festa junina, dia das crianças, consciência negra? 

16. As cameras nas salas já existiam? 

17. O entrevistado sabe quem é o farmacêutico Rodolfo Albino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 (Fotos) 

 

Figura 1: alunos observando e lendo as placas existentes nos corredores da escola. 

 

 

Figura 2: placas existentes na entrada da escola. 



 

 

 

Figura 3: placa existente na entrada da escola. 

 

 

Figura 4: placas existentes na entrada da escola. 



 

 

 

Figura 5:grupo 2 observando a bibliografia e o decreto. 

 

 

Figura 6: grupo 2 analisando a bibliografia e o decreto. 



 

 

 

Figura 7: grupo 1 analisando a bibliografia e o decreto. 

 

  

Figura 8: grupo 1 observando a bibliografia e o decreto. 



 

 

 

Figura 9: elaborando as questões das entrevistas. 

 

 

Figura 10: elaborando as quesões das entrevistas. 



 

 

 

Figura 11: aluno do grupo 2 com a 

entrevistada 1. 

 

Figura 12: aluno do grupo 2 com a 

entrevistada 2. 

 

 

Figura 13: alunos elaborando os cartazes. 



 

 

 

Figura 14: alunos montando o trabalho. 

 

 

Figura 15: alunos montando o cartaz sobre Rodolfo Albino. 

 



 

 

 

Figura 16: estudantes montando o mural. 

 

 

Figura 17: estudantes montando o cartaz com fotos antigas sobre a escola. 

 



 

 

 

Figura 18: montando o mural. 

 

 

Figura 19: montando o mural. 

 



 

 

 

Figura 20: montando o mural. 

 

 

Figura 21: elaborando o cartaz sobre uma das entrevista. 

 



 

 

 

Figura 22: colocando o título do trabalho no mural. 

 

 

Figura 23: finalizando o mural. 

 



 

 

 

Figura 24: mural finalizado e a turma 603 do CEFRA. 

 

 

Figura 25: cartaz sobre fontes imagéticas. 

 



 

 

 

Figura 26: cartaz sobre fontes documentais. 

 

 

Figura 27: cartaz com a entrevista do grupo 3, fonte oral. 



 

 

 

 

Figura 28: cartaz feito pelo grupo 2 sobre Rodolfo Albino, fonte bibliográfica. 

 

 

Figura 29: texto do cartaz sobre Rodolfo Albino. 

 



 

 

 

Figura 30: cartaz sobre a estrutura do colégio, fonte arquitetônica. 

 

 

Figura 31: cartaz com a entrevista do grupo 1, fonte oral. 

 



 

 

 

Figura 32: texto do cartaz com a entrevista do grupo 1. 

 

 

Figura 33: mural finalizado. 


