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RESUMO 
 

Fillipe dos Santos Portugal. Trabalhando a história local e a valorização da memória da cultura 

africana no município de Búzios. Ano. 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, 2015. 
 

Atualmente o ensino de História patrimonial tem tomado grande destaque nas produções sobre 

o ensino de História no ciclo básico. Neste trabalho visamos trabalhar com a questão Patrimonial no 

Município de Armação dos Búzios dando enfoque especial na cultura afro-brasileira.  Pensando em 

tornar a aula mais profícua levamos os alunos para uma aula passeio pela da rota escravista do 

Município de Búzios.  Fizemos a parte da Rota Escravista que fica na Região da Rasa, que sofre 

preconceito e é justamente onde se encontra a maioria negra da população do Município. Como 

método avaliativo, propomos que os alunos enfeitassem o refeitório onde ocorreria o sábado letivo da 

consciência negra, de modo a apresentar a rota escravista aos outros alunos da escola, bem como 

cobramos o conteúdo apresentado na segunda avaliação do trimestre. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora todas as mudanças na postura da historiografia, podemos perceber que o ensino de História 

em muitas escolas permanece com uma tendência conservadora de ensino que entre os seus defeitos é passada 

com base no critério temporal de linearidade, na história européia e articulando quando possível, à História do 

Brasil da América e da África. 

Pensando em trabalharmos em uma história dissociada da perspectiva acima aferida e aproximar de 

maneira mais profícua o conteúdo a realidade dos alunos resolvermos trabalhar a questão patrimonial no 

Município de Búzios com os alunos da turma 802 da Escola Municipal Regina da Silveira.  O ensino de 

patrimônio é importante, pois possibilita que o objeto cultural auxilie o processo de ensino-aprendizagem 

possibilitando ao aluno conhecer, utilizar e ressignificar o patrimônio cultural ao mesmo tempo em que 

aprende a valorizar e preservá-lo.  

Ao pensarmos a questão do patrimônio na região de Búzios destacamos a questão quilombola. Existe 

um remanescente de quilombo no Bairro da Rasa, uma comunidade que ainda luta pelo seu reconhecimento e 

demarcação das posses de suas terras. Justamente essa região é vista com preconceito por grande parte dos 

alunos que recorrentemente usam expressões pejorativas em relação a ela.  Esse fato incentivou a tentativa de 

aliar a questão patrimonial com a desistigmatização e valorização de tal região.  

 Devido a esses fatores levamos os alunos a uma aula passeio pela Rota Escravista do Município de 

Búzios. A rota Escravista foi instituída a partir de 2011 pela lei municipal n° 919.  A lei foi composta de quatro 

artigos que designava entre outros que a rota deveria ser inserida no roteiro de atividades culturais e turísticas 

e que cada ponto da rota teria panfletos informativos explicando o trajeto da rota. Em contra partida a rota não 

é bem sinalizada e nem mesmo conta nos roteiros turísticos da cidade como pode ser demonstrado pelo mapa 

da cidade que não aponta a rota escravista nem mesmo as praias da rasa como local a ser visitado.  

Devido à extensão da rota escravista, e a logístico tempo e transporte, optamos por levar os alunos à 

parte da rota escravista que se situava no Bairro da Rasa e fazermos uma aula passeio pelos pontos da rota. No 

passeio para a rota escravista foram levados os alunos da turma 802 e 803 como professores responsáveis 

foram os professores de História Fillipe Portugal e Deywer Pereira e o professor de Ciências Marcos que 

trabalha na secretaria de meio ambiente do Município.  Trabalhamos durante o passeio tanto a questão do 

patrimônio Histórico Cultural quanto à questão do Patrimônio Natural que é um diferencial na região. 

O intuito de levar os alunos a aula passeio era fazer com que os próprios alunos apresentassem a rota 

escravista para os outros alunos da escola e para isso utilizassem diferentes linguagens. Fosse por elaborações 

de cartazes para enfeitar o refeitório como através de uma filmagem ou um vídeo que mostrassem a rota para 

os demais alunos. A intenção era trabalhar com a linguagem visual e fazer com que os próprios alunos 

entendessem e transmitissem a valorização do patrimônio aos outros alunos da escola de modo que tal 

proposta teve culminância o sábado letivo que seria em comemoração ao “Dia da Consciência Negra de 20 de 

novembro”. Visamos estimular esses alunos, mostrando que a visão deles sobre o patrimônio é importante e 
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que eles também possam possuir um papel de transmitir o conhecimento que eles adquiriam tanto para escola 

quanto para sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 

Trabalhamos o produto final com a turma 802. Está é uma turma com apenas 23 alunos inscritos do 

qual freqüentam em torno de 17. Os alunos da turma possuem defasagem idade e série e tem como 

característica comum grande desinteressante pela disciplina de História. Este fato nos levou a escolher a 

temática do patrimônio e a cultura afro-brasileira de modo a tentar aproximar o conteúdo à realidade dos 

alunos. Com isso buscar fazer com que os alunos tenham uma aprendizagem significativa que possibilitasse a 

eles terem uma utilidade profícua com o conhecimento histórico os levando a refletir e problematizar o mundo 

em que vivem. 

            Segundo a autora Maria Stephanou o ensino de História ainda hoje recorre a vícios do ensino sendo 

passadas através de decoreba, questionários, datas e exposições. Além disso, a autora ao analisar os currículos 

de História percebeu que o ensino de História é mostrado como um conhecimento do passado, uma verdade 

inelutável e já pronta com referencias ainda do positivismo e do historicismo. Esses fatos levam a colocar o 

aluno num local do “não saber” e produzindo uma indiferença dos alunos frente às aulas de História.1 

Além disso, sendo a maioria dos alunos afro-descendentes, o ensino da cultura afro pode ajudar na 

elevação da auto-estima dos alunos, que poderão enfrentar de forma mais critica questões como preconceito, 

fazer uma construção positiva de sua identidade racial e mais ainda aumentar seu interesse pela disciplina de 

história, já que estarão estudando algo que tem referência direta para vida deles. 

           Além disso, a aula passeio teria duas funções a primeira sair do ambiente escolar e buscar produzir 

conhecimento e pertencimento fora da instituição e segundo que os alunos pudessem conhecer o Patrimônio 

Cultura e Natural de sua região. Ademais tal passeio, seria um atrativo já que a turma não havia feito nenhum 

passeio na escola, de modo que eles se sentiam prejudicados ao verem outras turmas fazendo tais atividades. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

             A temática patrimonial entrou nos PCNs e DCNS no final da década de 1990, aliando os temas 

relacionados à pluralidade cultural e ao meio ambiente, intensificando o caráter multidisciplinar. A temática 

patrimonial, embora muitas vezes não seja abordada é fundamental no ensino de história, pois são 

fundamentais para a formação cidadã, permitindo que os alunos valorizem as manifestações culturais do seu 

entorno e criem consciência de preservação bem como entendam o patrimônio como algo vivo e em constante 

transformação e mais ainda como parte de sua vida.   Podem desenvolver assim a sua identidade pessoal e 

                                                 

1 Stephanou, Maria. Instaurando Maneiras de Ser, Conhecer e Interpretar. Rev. bras. Hist. vol. 18 n. 36 São Paulo  1998 
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coletiva Deste modo para Cristina Figueira e Lilian Lisboa: 

Para que ocorra a educação patrimonial não basta proteger e 

preservar o que foi considerado um bem cultural de nosso 

patrimônio. Faz-se necessário também internalizar o 

sentimento de valorização de seu conjunto. É preciso 

compreender nosso patrimônio cultural para valorizá-lo2 

 

             Os PCNs ao fomentar tais questões para o ensino de História estão contextualizados no período 

posterior a ditadura militar. Nesse momento o ensino foi influenciado pela efervescência dos movimentos 

sociais, que buscavam a sua inclusão no ensino de história tal fato trouxe avanços como a inclusão obrigatória, 

no currículo da rede de ensino, do estudo da “História e Cultura Afro-Brasileira”, como também estabeleceu o 

dia 20 de novembro como comemoração no calendário do dia da consciência negra, em clara oposição ao dia 

da Lei áurea que retirava o contexto histórico do processo de luta e emancipação dos escravos, sendo 

posteriormente acrescentada a questão da cultura indígena em tal lei.3 

             Embora sancionadas estas leis, houve dificuldades de implementação, advindas da falta de material 

didático e na própria formação dos professores que não haviam estudado tais temas em suas licenciaturas, com 

isso se surgiu à necessidade de implantação e desenvolvimento de projetos de formação continuada e a revisão 

dos currículos das Licenciaturas e o incremento de livros e materiais didáticos no que concerne a essas 

problemáticas. 4 

Os estudos sobre essas culturas não devem ser vistas como algo do passado e/ou isolado, mas sim em 

toda sua complexidade e junto a temas como a coagulação com outras etnias, mistura de culturas, a África nos 

dias de hoje, a importância dos povos asiáticos na formação da cultura mundial, outros povos migrantes para o 

Brasil, entre outros. Na palavra dos autores: “as identidades nacionais e outras são História em aberto, elas 

continuam seu permanente fazer-se e exigem explicações críticas.” 5 

              Se há dificuldade para encontrar materiais para o estudo da cultura africana, encontrar materiais bons 

sobre a história regional geram outras complicações. O material disponibilizado pela prefeitura de Búzios 

explicando os pontos da rota escravista, por exemplo, destaca que a Sant’Anna padroeira de búzios possui 

diversos milagres “incontestáveis” e a parte que trata da história da “Ponta do Pai Vitório” de maneira 

totalmente diferente de um material que tivemos do coordenador da disciplina de humanas no município, além 

disso, é um texto puramente factual.   

                                                 

2 FIGUEIRA, Cristina aparecida dos Reis e Cassia, Miranda de Gioia. Educação patrimonial no ensino de História nos 

anos finais do Ensino Fundamental: conceitos e práticas. São Paulo: Edições SM, 2012.pág.66. 

3 SILVA, Marcos Antônio da. e FONSECA, Selva Guimarães. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e perdas. 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n°60.p13-33-2010. 

 
4Idem. Ibdem. 
5 Idem. Ibdem. 
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               A escolha de se fazer a rota escravista no bairro da Rasa foi em grande parte ao preconceito que tal 

região sofre.  Começamos a trabalhar no Município, justamente em tal bairro, então não percebíamos o quanto 

este bairro era estigmatizado, fato que foi rapidamente percebido quando no ano seguinte começamos a dar 

aula na Escola Municipal Regina da Silveira. Diversas vezes os alunos soltam expressões preconceituosas com 

o bairro que é onde residem os remanescentes dos quilombolas do Município. O que nos causa incomodo é 

que os alunos da escola ao invés de se identificarem com a semelhança de classe social, cor, credo e cultura no 

geral expressam um preconceito com tal região. Tais expressões vêm à tona quando qualquer comportamento 

fora dos padrões pro lado negativo gera a expressão “Parece até que veio da Rasa”. Quando propomos a aula 

passeio na sala uma aluna aferiu “Ah eu não quero ir não lá só tem preto”. Cabe ressaltar que tal incômodo é 

sentido e comentado por vários professores. 

            Além de valorizar e tentar retirar o preconceito de tal região é importante o ensino de tal conteúdo, pois 

os descendentes quilombolas lutam na justiça pela demarcação de suas terras. Sendo criado em 1998 o 

movimento negro de Búzios e em 1999 fundada a Associação dos moradores Quilombolas da Rasa que 

também englobava os bairros de Maria Joaquina e Baía Formosa. Assim visamos formar um entendimento 

crítico dos alunos para questões políticas atuais, principalmente por que os movimentos sociais em sua maioria 

são criminalizados pela mídia que tem grande influência na formação de sua “Consciência Histórica”. 

          Outra questão que percebemos nos alunos em geral é a superestimação de Brigitte Bardot para a história 

do Município. A figura da artista francesa que teve uma estadia na cidade é supervalorizada no município, não 

por acaso a orla central da cidade recebe seu nome, juntamente com uma estátua que foi a pouco tempo 

restaurada. De fato a atriz francesa foi importante para a divulgação de búzios como um ponto turístico 

internacional. Em contrapartida visamos desconstruir a valorização dessa figura como símbolo cultural e 

histórico da cidade, na medida em que a história afro-brasileira de resistência, bem como as tradições e festas 

culturais do município estão muito mais próximas da realidade de nossos alunos do que a orla de preços 

exorbitantes freqüentada por turistas. 

A título de curiosidade substitui uma professora em búzios no meio do ano nas turmas do 1° ano do 

Ensino Médio, onde também estava sendo trabalhada a questão patrimonial uma das alunas respondeu uma 

questão da seguinte maneira: “Brigite Bardot é um patrimônio muito importante para a cidade de Armação dos 

Búzios, pois ela significa muito para a identidade da cidade e conta coisas importantes e antigas que 

aconteceram na cidade. Além de ser um patrimônio conhecido por todo mundo é uma homenagem de carinho 

para os moradores da cidade.” Sendo que a maioria dos alunos respondeu de forma parecida. 

Além disso, diversas questões da história regional e cultural do município são desconhecidas pelos 

alunos, a maioria não sabia coisa alguma sobre o passado colonial, a “lenda do pai Vitório”, que na Rasa havia 

Quilombo, sobre a pesca de baleia. Sendo a origem do nome do próprio Município e de diversos lugares 

bairros estão ligados a pesca de baleia. 

        Buscamos cobrar dos alunos como resultados da ida a rota escravista um trabalho que trabalhasse com 

outras aptidões que não a linguagem escrita, tendo em vista que todos os alunos da turma possuem problemas 
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no processo de leitura, interpretação de texto e escrita, o que reverberou em notas baixas e talvez no 

desinteresse da turma pelas aulas de história ao longo do ano.   

           Ao fazermos a oficina Educação Especial a professora nos alertou para o fato de que há sempre uma 

causa pelo desinteresse dos alunos e como professores devemos tentar buscar entender tal causa de modo a 

não reforçá-lo e desestimular o aluno ainda mais. Aliado a essa fala chamou-nos a atenção também o texto 

“Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e perdas.” dos autores Marcos da Silva e Selva Fonseca que 

levantam a questão “para se ensinar história é imprescindível saber ler?”. Nas escolas e turmas em que 

trabalhamos, principalmente por termos trabalhado com turmas do projeto acelera ao longo de três anos, essa 

dificuldade era alarmante de modo que se pensarmos a visão da História com uma disciplina que auxilia o 

aluno a “ler o mundo”, pode nos ajudar a buscar estratégias com outras fontes e formas de ensino, para 

tornarmos a matéria mais atrativa. Logicamente não estamos inferindo que a leitura não seja imprescindível 

aos nossos alunos, em qualquer disciplina, de modo que continuamos a trabalhar enfaticamente neste 

problema, porém destacamos a necessidade de dar um sentido mais amplo a nossa disciplina nas escolas de 

modo que possibilite ao aluno formar um senso crítico, mesmo com problemas na leitura. 

 

METODOLOGIA 

 

Antes de começarmos o nosso trabalho passamos um questionário sócio cultural para os alunos visando 

perceber alguns aspectos da turma na questão concernente ao conhecimento sobre patrimônio da cidade, como eles se 

definem etnicamente, de que modo a religiosidade era importante na vida deles e se o preconceito quanto o bairro da 

Rasa transpareceria.   

Sobre o preconceito no Bairro da Rasa existia, perguntamos no questionário “existe algum bairro de sua 

cidade que você não gostaria de morar? Por quê?” 10 dos 17 alunos responderam que não gostariam de morar no 

Bairro da Rasa e atribuíram os seguintes elementos: “Por que lá é muito estranho”; “Porque eu não gosto de lá”; “Por 

que é muito distante das casas e não tem sinal de celular”; “Por que não gosto”; “por que não tem movimento nenhum 

e José Gonçalves tem.” “Porque é muita favela”; “por que quase não tem nada”; “é longe”; “porque é muito violento e 

têm muita morte”; “Parece ser ruim”.  

A realidade do Bairro realmente é de pessoas mais carentes se comparadas ao centro ou das áreas nobres da 

cidade, porém está muito próxima da realidade dos alunos que freqüentam a escola. Longe de ser um bairro tão 

problemático e carente quanto os alunos dizem ser possui diversas áreas de classe média e até com condomínios de 

luxos, sendo assim acreditamos que parte do preconceito com o bairro está ligada a questão Étnica e a um estigma que 

a região possui e precisa ser desconstruído. 

   Quanto à questão patrimonial fizemos a questão: “Você conhece alguma pessoa, grupo ou movimento 

importante para história de sua cidade?” Como o questionário não era nominal, muitos responderam simplesmente 

com a palavra “não”. Os únicos três alunos que responderam escreveram Brigitte Bardot. 

Quanto à questão étnica dos 17 alunos, 2 se identificaram como negros, 14 como pardos e 1 como branco. 
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Sendo que dois dos alunos afirmaram já terem sofrido preconceito étnico.  Relativo à religiosidade 17 alunos da sala 

temos 3 católicos 11 protestantes e 3que são cristãos, mas não seguem nenhuma religião.  

 Para tentar de medir se havia preconceito dos alunos, pegamos um modelo de questionário da internet no 

qual havia duas tabelas para que eles marcassem um x, caso aceitassem ter pessoa de certo grupo, em seu círculo, 

familiar de amigos, como parceiros afetivos, vizinhos e etc. Na primeira tabela os grupos étnicos eram divididos em 

brancos, negros e índios, nenhum dos alunos faria nenhuma segregação relacionada à cor da pele da pessoa. Já na parte 

religiosa na qual eram divididas as religiões entre ateus, católicos, evangélicos, Mulçumanos e Umbandistas.  10 dos 

17 alunos fariam algum tipo de segregação de acordo com sua opção religiosa. De esta maneira trabalhar a cultura 

afro-brasileira visto que muitas manifestações culturais estão ligadas a religiosidade, torna-se fundamental, pois 

através do conhecimento podemos vencer o preconceito. 

   Decidimos trabalhar a questão patrimonial como conteúdo da segunda metade do trimestre a ser cobrado 

em prova. Começamos a aula com noções gerais do que é patrimônio e suas categorias, para depois direcionarmos a 

questão do patrimônio no Município de Búzios, principalmente as questões ligadas à resistência negra na Região ao 

passado colonial do Município e os pontos da rota escravista que seriam visitados. Devido ao conteúdo ser de 8° ano 

conseguimos fazer diversos paralelos entre a história geral e a História local, de modo que acreditamos ter feito a aula 

ficar mais interessante.  

 Passamos dois documentários para os alunos um mais curto “Búzios cidade que encanta” que fala 

rapidamente da história de Búzios e do patrimônio natural da região. O interessante deste documentário é que ressalta 

a parte da Rasa como grande contribuinte para história do Município. E o documentário “Jongos, Calangos e Folias: 

Música Negra, Memória e Poesia”. Que fala de manifestações presentes nos remanescentes de Quilombo no Rio de 

Janeiro dentre eles o da Rasa.  

Abordamos em sala que a preservação da identidade cultural da comunidade Quilombola da Rasa, 

atualmente passa por uma ressignificação por fatores religiosos do protestantismo isso faz com que algumas pessoas 

deixem de praticar o jongo, folias e etc. Alguns movimentos como a capoeira sofrem modificações, por exemplo, as 

canções deixam de exaltar os Orixás e passam a exaltar Jesus Cristo. Ao levantarmos tais questões visávamos mostrar 

aos alunos que o patrimônio imaterial é renovado e modificado ao longo de gerações ou mesmo se perdem. Os alunos 

nos fizeram perceber outro movimento modificado pela influência do protestantismo na região que é a busca dos doces 

no dia de São Cosme e Damião, os alunos disseram que os pais deles os deixam pegar os doces, porém são obrigados a 

rezá-los antes de comê-los.  

 Em meio às aulas foi proposto o trabalho final, na qual os alunos seriam os responsáveis por ornamentar o 

refeitório da escola onde ocorreram as atividades do sábado letivo da consciência negra no dia 7 de novembro, bem 

como produzir um material como uma filmagem ou fotos que apresentasse a rota escravista para os outros alunos da 

escola. Sendo a turma pequena a dividimos em três grupos um de cinco e outro de quatro alunos. 

Foi ministrada a aula Passeio pelos professores de História Fillipe Portugal, Deywer Pereira e pelo professor 

de Ciências Marcos. Visitamos cinco pontos da Rota Escravista que passam pela “Praça do Cruzeiro”, “Mangue de 

Pedra”, “Ponta do Pai Vitório”, pelo “Arpoador da Rasa” e a “foz do rio Una”. Na aula passeio buscamos mostrar aos 
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alunos a importância das questões quilombolas e reforçamos as questões que havíamos abordados em sala.  

A praça do cruzeiro é uma pequena praça com a estátua de um homem negro segurando uma criança. 

Expomos nela a importância do dia da “Consciência Negra” e do simbolismo de tal estátua para Região.  Começamos 

a debater a questão do preconceito que a região que estávamos sofria, mostrando o quanto ele não era fundamentado. 

Falamos da importância da área de reminiscência Quilombola, e de como tal reconhecimento é uma questão política e 

que gera confrontos e disputas em torno da questão da posse de terra. Alguns alunos acharam que o remanescente de 

Quilombo seria em um local isolado na floresta, não imaginavam que toda aquela parte urbanizada fazia parte do 

Quilombo. 

Da praça seguimos ao mangue de Pedra que é um local belíssimo e um dos três únicos mangues de Pedra do 

mundo. O mangue que se encontra se encontra numa área de proteção ambiental onde ainda ocorre pesca artesanal e 

tem uma flora muito rica. Foram debatidas as questões do patrimônio Natural e preservação pelo professor de Ciências 

e ressaltamos a própria pesca como patrimônio cultural da região. Ali foram ressaltados problemas com relação à 

questão ambiental ressaltando que a pesca vem sendo prejudicada devida a pesca de arrasto que além dos diversos 

danos ambientais que causa atrapalha os pescadores comuns com a escassez ou mesmo fim de algumas espécies de 

peixes da região. Além disse há três anos seria feito um condomínio de Luxo na área de proteção ambiental que 

afetaria diretamente a dinâmica do mangue, felizmente tal projeto foi embargado.  

O arpoador da Rasa é um campo aberto na beira da estrada com um monumento feito para valorizar e marcar 

a rota escravista e a história quilombola, no local foi prometido à construção de uma praça que não se concretizou. 

Outro problema foi que o símbolo da estátua escolhido não fez com que os moradores ficassem satisfeitos, pois não se 

sentiram representados por ela. A estátua de referência Ioruba é conhecida por diversas pessoas como a estátua do 

índio.  A partir do arpoador adentramos uma trilha da onde era possível ver “palefalésias” nos morros à frente e onde o 

professor de ciências tratou do processo de mudanças do nível do mar, pois no local era bastante didático para 

trabalhar tais questões.  

Ao final da trilha chegamos à praia da gorda aonde avistamos a ponta do “Pai Vitório”, que foi um ponto de 

desembarque de escravos desde que o tráfico de escravos foi proibido no Brasil. Pela região ser rodeada de pedras 

muitos navios naufragavam, muitos escravos em meio aos naufrágios conseguiam fugir e assim após conseguirem 

passar por uma vegetação fechada e adversa, conseguiam chegar ao quilombo da região.  O interessante de mostrar 

essa vegetação por onde o escravo fugia para os alunos foi sensibilizá-los de como a escravidão era cruel e como a luta 

pela vida era difícil ao ver a região que os escravos tiveram de enfrentar. 

A “Ponta do Pai Vitório” é um acidente geológico que está associado à separação da Pangeia se parece muito 

com o Himalaia sendo por isso búzios conhecida como o “Himalaia brasileiro”. Existem contradições quanto ao 

porque do morro receber esse nome. Em uma delas conta-se que um jovem africano, que era um grande nadador, foi o 

único que conseguiu escapar do naufrágio de uma nau que tinha esse nome, esse homem ficou conhecido como Pai 

Vitório, em lembrança da Nau afundada e se transformou em rezador da religião cristão sendo carismático respeitado e 

milagroso. Essas contradições em torno da lenda foram interessantes, pois os alunos ficaram querendo saber qual seria 

a verdadeira, discutimos com eles que as tradições podem ser inventadas e reinventadas de modo que certos assuntos e 



8 

 

temas históricos sempre terão controvérsias, ressaltando que muitas vezes se torna mais interessante do que descobrir 

qual é a verdade, os caminhos que se levaram para a construção de uma tradição.   

Após uma pausa para o lanche fomos para a foz do rio una. Um rio muito importante para toda a Região dos 

Lagos e que está praticamente seca devida a dragagem de agricultores e pecuaristas ao longo de outros municípios que 

o rio passa. No caminho para a foz foi encontrado grande quantidade de lixos domésticos na praia, sem nós pedirmos 

os próprios alunos requereram sacos de lixo e foram catando a sujeira ao longo da orla da praia. Esse gesto nos fez 

encerrar a aula passeio satisfeito, pois foi um sinal que despertamos uma consciência de preservação dos alunos. 

  A apresentação dos trabalhos teve culminância no sábado letivo do dia sete de novembro que foi em 

comemoração ao dia da consciência negra. Infelizmente somente um dos grupos da turma 802 fez os cartazes 

propostos para enfeitar o refeitório no sábado, mesmo sabendo que o trabalho valeria o total de trinta pontos e a maior 

parte da turma precisando de notas por estar com notas vermelhas nos dois primeiros trimestres.  

O grupo fez um vídeo curto com imagens da rota escravista e quatro cartazes que foram afixados na porta do 

refeitório, sendo que um dos cartazes foi roubado em meio ao processo de colagem, o que fez com que os alunos 

ficassem muito insatisfeitos. Um grupo não produziu o cartaz, mas fez um vídeo curto também com imagens da rota e 

um terceiro grupo levou o cartaz na segunda dizendo que não puderam ir no sábado. Um dos grupos de alunos não fez 

coisa alguma.  

   Compareceram no sábado letivo aproximadamente 120 alunos.  Organizamos nesse dia uma gincana onde 

cada aluno recebia uma fita de uma dentre cinco cores grupos divididos, mesclando alunos de diferentes turmas para 

formar os grupos. Ao longo do sábado foram feitas atividades com atribuição de pontos para os grupos. Sendo 

avaliados e pontuando os quesitos: organização, disciplina e empenho. Foram atribuídas perdas desses pontos: caso 

ocorressem infrações de quaisquer tipos. 

              Abrimos o sábado letivo com o clipe da música Palmares da banda Natiruts que mostra a imagem de diversas 

pessoas da etnia negra em diversos contextos sócios culturais e com uma letra forte sobre a temática. Após o clipe 

fizemos uma explanação sobre a proposta do sábado e passamos o documentário “Vista a minha pele” que mostra uma 

sociedade fictícia aos mesmos moldes da nossa com a diferença de que quem sofre preconceito nesta sociedade são os 

brancos e não os negros.  Ao final do documentário foram chamados dois alunos de cada grupo para comentar o que 

entenderam e qual era a temática do documentário e com a letra da música, sendo atribuídos pontos para a gincana na 

explanação.   

Após isso tivemos a apresentação de teatro e dança das turmas 800 e 801, bem como uma peça produzida 

pela turma 702. Depois das apresentações fizemos um jogo com os Símbolos Africanos. O jogo consistiu em diversos 

símbolos espalhados numa caixa, sendo que cada símbolo representado por uma letra do alfabeto. Chamávamos dois 

membros de dois grupos e sorteávamos palavras que tinham a ver com a temática do sábado como, Rasa, Quilombo, 

Zumbi entre outros. Os alunos tinham que procurar os símbolos e formar tais palavras colando elas no pequeno mural 

que havíamos preparado. A importância do jogo dos símbolos é a de familiarizar os alunos com símbolos que fazem 

parte da cultura africana. 

Havíamos planejado outras atividades para o sábado letivo como o Bingo Negro que consistiria em um 



9 

 

Bingo na qual a cartela representava elementos das culturas africanas e também a apresentação dos vídeos dos alunos, 

porém não obtivemos tempo de modo que logo após as atividades com os símbolos premiamos os grupos vencedores e 

demos fim ao sábado.  

Os alunos que fizeram os vídeos ficaram muito insatisfeitos por não poder exibi-los no sábado letivo, bem 

como pelo cartaz terem sido roubado, segundo eles “roubaram logo o mais bonito e mais caro que fizeram”, pois 

imprimiram fotos da rota para colar no cartaz. Isso nos mostra que o trabalho fez com que alguns alunos saíssem da 

inércia já que como havíamos dito está é uma turma desinteressada no geral. De modo que isso se reverbera nas notas 

estando à maioria dos alunos com nota vermelha não só em história como também em outras matérias avisamos que 

daríamos ponto extra pela participação do sábado letivo mesmo assim sós dois dos grupos vieram. 

Ao cobrarmos os conteúdos sobre o Patrimônio na prova, visamos perceber se a aprendizagem havia sido 

significativa. Os textos dos cartazes não serviram para tal análise, na medida em que os textos foram copiados e 

recortados da internet no próprio cartaz. Na prova foi pedido que os alunos elaborassem um pequeno texto, tratando da 

questão patrimonial de sua cidade, buscando utilizar os conceitos levantados em sala bem como à importância da 

preservação.  

Surpreendeu-nos positivamente nos alunos a variedade das respostas, alguns eram mais genéricos e outros se 

focaram na resposta em um determinado patrimônio. Porém não surpreendente para uma turma pequena da qual dos 

17 alunos somente 12 comparecerão para fazer a prova e 5 não responderam a questão. Elencamos algumas das 

respostas para serem reproduzidas e analisadas. 

O aluno Philipe Tavares Respondeu a pergunta focando na rota da escravatura: “Dos Patrimônios da cidade 

um dos mais importantes é o Quilombo da Rasa onde tem a rota da escravatura, as festas do quilombo, o mangue de 

pedra, esses são importantes por que fazem parte da nossa história a História de Búzios.” 

O aluno Matheus Ferreira respondeu da seguinte forma: “A questão patrimonial de búzios têm o Pai Vitório 

que era um rezador respeitado defensor dos escravos, também tem a festa de Sant’ana em comemoração a santa 

padroeira dos pescadores, que foi uma das primeiras igrejas de búzios, tem também as danças do Quilombo da rasa 

como a capoeira e o jongo” 

A aluna Steffany Rodrigues respondeu da seguinte maneira: “Em búzios temos diversos patrimônios as 

escolas são patrimônios de geração a geração tem escola aonde os nossos pais podem ter estudado um dia, hospitais, 

praias e vários outros lugares que fazem parte da nossa história. A festa de Santana tem todo ano e é um dos 

patrimônios imateriais de nossa cidade.” 

A aluna Brenda Granda Respondeu: “A pesca de Baleia foi importante, pois foi a partir dela que a cidade 

começou a surgir, da baleia se aproveitava os óleos e as carnes. Até hoje a pesca é muito importante para muitos 

moradores daqui por isso é um patrimônio de Búzios e deve ser preservado.” 

Por fim uma resposta mais genérica da aluna Evelyn Andrade respondeu: “Bom, Búzios tem bastantes 

estátuas e praias e eu acho bem interessante preservá-las porque faz parte da história da nossa cidade. Devemos 

preserva tudo de bom e bonito nessa cidade para os turistas verem, o filho dos nossos filhos poderem ver estas 

estatuas, poder contar essas histórias. As histórias da nossa cidade é bem interessante todos deveriam saber.” 
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Além desta questão de âmbito mais geral foi pedido na prova de forma mais especifica para que se 

explicasse a história de um patrimônio imaterial da cidade e outra questão perguntando o que era Quilombo e qual 

especificidade do Quilombo da Rasa. Os alunos que acertaram a resposta anterior, em sua maioria também acertaram 

essas questões, outros embolaram os conteúdos ou mesmo inventaram respostas. Uma destas das respostas foi: 

“Quilombo é um Homem, ele foi escravizado, dai fizeram uma estátua dele com um bebê estendido para o céu, isso 

significa a liberdade.” Outra resposta curiosa “A escola Regina da Silveira Ramos Vieira, e um patrimônio imaterial 

feita pela prefeitura de armação dos Búzios, uma escola criada no Bairro São José”. 

A avaliação nos mostrou que parte importante do ensino do patrimônio como trazer ao aluno a noção de 

pertencimento ao local, a consciência de preservação e o conhecimento da história local, conseguiu se efetivar pelo 

menos para alguns alunos que passaram melhor alguns aspectos de sua própria história e cultura de sua cidade. A 

variedade de respostas nos mostra também que cada aluno se apropriou de conhecimento de forma variada e não 

apenas decoraram o conteúdo para a prova. Em contrapartida grande parte da turma não conseguiu alcançar os 

conteúdos propostos de modo que nem a educação patrimonial conseguiu levá-los ao interesse e aprendizagem do 

conteúdo da disciplina História. 

 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

 Como professores de História só conseguiremos elucidar e ensinar nossos alunos a ler o mundo com uma 

visão crítica e questionadora se pensarmos e repensarmos nosso papel como professores e refletindo a nossa prática 

docente. Como são formados os saberes que ensinamos e com quais narrativas estão rivalizando tais saberes.  

Segundo Ana Monteiro “O saber docente” é formado principalmente por quatro saberes: o primeiro que 

advém da formação especifica de sua disciplina, o segundo da formação curricular, que é uma seleção cultural feita 

dos saberes a serem ensinados e o terceiro os saberes pedagógicos oriundos das ciências humanas. Além destes há o 

saber da “experiência”, que é adquirido durante prática da profissão e versam sobre o como dar aula e o como ser 

professor, segundo Tardif esses são saberes de ação e se diferenciam dos saberes universitários por serem “temporais, 

plurais e heterogêneos, personalizados e situados, carregando consigo as marcas do seu objeto que é o ser humano (os 

alunos).” 6  

A visão de Tardif é importante, pois mostra que a escola não é um local que reproduz o conhecimento 

universitário, mas sim o filtra para utilizá-lo de acordo com a necessidade prática. “conhecimento escolar”, que mostra 

que o saber escolar tem sua própria configuração cognitiva e que embora utilize do saber científico é diferente dele, 

pois está ligado a transposição didática, ao conhecimento de referência e cotidiano. É um saber dimensão histórica e 

sociocultural numa perspectiva pluralista.7 

Segundo Sonia Wanderley a aprendizagem escolar é apenas uma das múltiplas formas de se criar a 

                                                 

6 MONTEIRO, Ana Maria da Costa. Professores entre Saber e Práticas. Educação & Sociedade. ano XXII, nº 74, 

Abril/2001. 

7 Idem. Ibdem. 
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“Consciência Histórica” do individuo. Essa consciência é permeada por uma relação complexa e recíproca entre 

aprendizado e experiência que se dão no cotidiano. Aliado a isso temos um mundo extremamente midiatizado com um 

“presentismo” exacerbado de modo que essa geração negligencia cada vez mais o conhecimento e pertencimento do 

seu passado. Devido a isso ao pensarmos o ensino de História hoje, temos de refletir a influência da mídia na 

capacidade de fazer e produzir sentidos, pois ela rivaliza com a História na produção de significados sobre o passado.8  

Essa “disputa pelo passado” é muito bem analisada pelo autor Canadense Christian Laville em seu artigo “A 

guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do ensino de História”. O autor discorre sobre a importância que o 

poder público delega ao “ensino de História” visando influenciá-lo, e gerando assim um paradoxo, pois embora o 

ensino de História vise desenvolver nos alunos habilidades como o pensamento crítico e o questionamento da 

realidade, a atuação da disciplina incomoda o setor público justamente por questões que já não são mais o cerne da 

disciplina como as narrativas dos grandes heróis grandes, fatos e/ ou certos conteúdos ensinados no lugar de outros. 

Isso segundo Christian Laville ocorre, pois ainda se acredita que ”a manipulação dos conteúdos é possível dirigir as 

consciências ou as memórias, quando a experiência do presente século mostra que está longe de ser tão certo assim 

quanto parecem acreditar, o que provavelmente não passa de uma grande ilusão.” 9 

Para corroborar seu argumento o autor mostrara diversos casos de intervenção no ensino de história em 

diversos países em determinado contexto histórico.  Após a segunda Guerra mundial, por exemplo, os países 

vencedores eliminaram o ensino de história por um período dos países derrotados, até que seus conteúdos factuais 

fossem substituídos por outros “mais apropriados”. Na França, por exemplo, quando foram mudar a formar de abordar 

os conteúdos visando uma maior aprendizagem do aluno e não a mera recepção dos conteúdos abordados, de modo 

que deixaram pra traz parte da história tradicional, ocorreu uma verdadeira comoção de diversas famílias políticas, 

inclusive de dois presidentes, que achavam absurdo tal mudança, mudança esta que acabou não resistindo. 10 

Diversos são os exemplos citados pelo autor mostrando que quando se muda um regime político, muda-se a 

história ensinada e os conteúdos por eles abordados, para que se possa construir uma memória coletiva que normatize 

as lembranças, ou que a enquadrem nos regimes propostos, ou seja, para que se formem a identidade nacional. Em 

contrapartida o autor ressalta que nestas propostas, são freqüentemente encontrados muitos defeitos da antiga 

historiografia como legitimação, grandes heróis, glorificação entre outros que deixam a história submissa à causa do 

nacionalismo. Essas mudanças no ensino e a história nos levam à máxima “O passado é imprevisível”.11 

Outro paradoxo abordado pelo autor é o fato de acreditar que o ensino de história é capaz de regular as 

consciências e comportamentos, quando na verdade os fatos mostram que não, pois o autor mostra diversos 

exemplos de povos em que independente do ensino formou consciências históricas diferentes. Para Christian 

                                                 

8 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. ISBN978-85-65957-00-7. 

9 LAVILLE, Christian. A guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do ensino de História. Revista Brasileira de História. São 

Paulo, v.19 n°38,1999. pág. 125-138. 

 
10 Idem. Ibdem. 
11 Idem. Ibdem. 
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Laville isso se dá por que mais que o ensino de história a família o meio em que o indivíduo vive e 

principalmente a mídia estão tendo mais influências nessas formações.12 

Por fim coube nos pensarmos uma última reflexão sobre o ensino de História. O autor Ilmar Mattos 

problematiza a questão de ver a aula como texto, para ele mais que uma simples aula, a narrativa dentro de sala 

é uma produção de historiográfica. Para este autor:  

 

(...) afirmamos ainda uma vez que, por meio de uma aula, 

também se conta uma história; que, ao se contar uma história 

por meio de aula, também se faz história; e que somente ao se 

fazer história por meio de uma aula nos tornamos professores de 

história. Por lermos de um modo singular uma proposição, 

podemos afirmar que também somos autores. Mas o fazemos não 

para afirmar uma semelhança, e sim para sublinhar a diferença 

que nos identifica.13 

 

Assim segundo Ilmar Matos, podemos inferir que toda aula é uma produção historiográfica, o autor 

problematiza a afirmação muitas vezes repetida que “toda história começa com um texto escrito” que é um 

axioma na medida em que desvaloriza a memória o passado das sociedades sem escritas. Assim o autor parte da 

perspectiva da “Aula como texto”, que mostra a consciência de que em cada aula estamos produzindo história e 

mais ainda somente neste processo é que nos tornamos professores de História. 

Segundo Ilmar Mattos o professor de história quando se apropria de um texto historiográfico, ou outra 

leitura, está imbuído dos sentidos e metodologias inerentes a profissão, para construir sua narrativa. Com isso ao 

dar sua aula está produzindo história, que não terá o mesmo valor do texto escrito e impresso que é o que 

distingue a “obra historiográfica” em si. O autor continua discorrendo que a aula de história é permeada pela 

apropriação de recortes historiográficos, textos e leituras feitas pelo professor, que serão apresentados aos seus 

alunos, já com outro sentido, tendo seu próprio objetivo. O professor faria assim uma tradução, que ocorreria em 

decorrência da reação professor e aluno, sendo este último o pivô do objetivo do modo que contamos e 

produzimos nossa narrativa. 14 

  Ilmar Matos destaca ainda que a “Aula como texto”, é uma construção e/ou criação que é ao mesmo 

tempo individual e coletiva, pois perpassa por uma série de fatores que vão desde os questionamentos e 

interesses dos alunos, até a formação dos currículos pelas secretarias, pelos livros e manuais didáticos, conversa 

com colegas de profissão e muitos outros. O autor também faz uma associação de que se a “história é sempre do 

tempo presente”, a “aula como texto” também será, na medida em que professores e alunos estão inseridos num 

                                                 
12 Idem. Ibdem. 
13 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Mas não somente assim! Leitores, autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de 

História. Tempo [online]. 2006, vol.11, n.21 [cited  2015-08-22], pp. 5-16.Pág5. 
14Idem. Ibdem.   
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determinado espaço tempo. Fazendo com isso que essa prática seja sempre renovada. Por fim o objetivo dessa 

aula será que o aluno possa valorizar as diferenças, construir identidades, memórias e exercite a cidadania. E, 

assim possa ser capaz de construir sua própria história. 15 

O ponto alto da discussão não é colocar o fazer história da historiografia melhor ou pior que o fazer 

história do professor, mas sim mostrar a importância e as semelhanças e diferenças dos dois processos. Ver a 

aula de história como um fazer historiográfico, torna-se fundamental, na medida em que o professor historiador 

utiliza das mesmas ferramentas que em seu fazer historiográfico para preparar sua aula, assim estamos 

valorizando sua profissão.  A noção de “conhecimento escolar” como um conhecimento próprio que não é pior 

do que o acadêmico muito menos, incongruente com ele, mas que o utiliza e o transforma em uma forma própria 

e necessária para o âmbito escolar. Tal visão é importante, pois valoriza a prática docente.  

 

 

ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

 

Ao começarmos a estudar a temática do patrimônio local e ao ver que se encaixava com o conteúdo 

programático do 8° ano decidimos trabalhar a partir da 1° avaliação do terceiro trimestre com o conteúdo da questão 

patrimonial em búzios, pensando que tal temática poderia trazer uma aprendizagem mais significativa para os alunos 

superando o desinteresse e desmotivação que os alunos trazem para aula de História.  

Alguns alunos realmente mostraram maior interesse por esta temática, puderam debater as questões 

propostas alguns começaram a fazer indagações e começaram a relatar que começaram a perguntar aos país se 

conheciam algumas das curiosidades que eram levantadas em sala sobre a história local.Porém a grande maioria da 

turma manteve o desinteresse nas aulas que foi recorrente o ano todo. 

Um fator que dificultou a execução do trabalho foi que dependíamos da secretaria de educação para liberar o 

ônibus para o passeio que foi adiado duas vezes, ocorrendo com isso mais de um mês de atraso da primeira data 

marcada, de modo que o passeio foi feito apenas uma semana antes do sábado letivo o que nos impediu de ajudar e 

acompanhar um desenvolvimento mais sistemático do trabalho que seria apresentado pelos alunos.  

A ida a rota escravista foi muito prazerosa, porém nem todos os alunos ficaram prestando atenção e alguns se 

dispersavam repetidas vezes. Propomos aos alunos que levassem câmeras ou os próprios celulares para que fizessem 

os cartazes ou vídeos buscando mostrar o olhar deles sobre a rota e o que eles achavam importante ser demonstrado. 

Sugerimos que os alunos apresentassem a cartolina em forma de “Lap Book”. O “Lap Book” nos foi mostrado por 

uma residente na oficina “Viajando pelo Brasil no trenzinho de Villa-Lobos e Manuel Bandeira por meio de Múltiplas 

Linguagens”. Achamos bastante interessante essa maneira de apresentar um trabalho em cartolina, de modo que dois 

dos grupos assim fizeram de tal maneira. Um dos alunos que gostava de desenhar pediu o auxilio do professor de artes 

e reproduziu a imagem de zumbi que ficou muito interessante, os outros cartazes foram de um nível razoável.   

Ressaltamos aqui que as oficinas e palestras do PRD frisaram a importância de trabalhar com diferentes 

                                                 
15 Idem. Ibdem. 
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linguagens e a interdisciplinaridade na sala de aula.  Nesses poucos anos de magistério nunca havíamos passado um 

trabalho que não fosse escrito. Isso se dá, pois em nossa formação histórica a maioria das coisas que produzimos finda 

na escrita. Soma se a isso a inaptidão que possuímos com tais questões desde o ensino médio. Porém esse estímulo 

começou a nos incentivar a tentar cada vez mais cobrar os conteúdos de forma diferenciada não só na turma 802 como 

em outras que lecionamos. Sendo que alguns dos cartazes e um dos vídeos produzidos ficaram interessantes e 

demonstraram interesse e esforço por parte dos alunos. Ao longo do ano a grande maioria não fez os trabalhos escritos 

que foram propostos. Após vermos os trabalhos acreditamos que a divisão da turma em grupos muito grandes não 

tenha sido produtiva, se fizéssemos outra vez tal passeio passaríamos a atividade em dupla ou individual. 

As oficinas nos ajudaram a pensar sábado letivo da consciência negra e utilizar tanto as diferentes linguagens 

como música, vídeos, aliando o ensino a ludicidade de modo que os alunos gostaram muito do sábado e muitos alunos 

das turmas em que trabalhamos disseram ter sido “o melhor do ano”. Ressaltamos aqui a importância do trabalho em 

equipe, pois foi um sábado letivo organizado pelos professores da disciplina de História, sendo divididas as tarefas de 

produção do material para o bingo e o jogo dos símbolos bem como as falas e organização do sábado entre nós. 

Tentamos firmar contato com algum representante do Quilombo da Rasa para falar no sábado letivo, ou para 

mostrar alguma manifestação cultural como o Jongo. Porém não tivemos êxito. Outro fator que dificultou a execução 

dos trabalhos propostos para o sábado letivo foi à falta de espaço na escola, de maneira que o refeitório fica pequeno 

para o número de alunos e perdemos muito tempo organizando os grupos fora dele para fazer as atividades propostas, 

de modo que não conseguimos concluir tudo que havia sido planejado.  

Fizemos nossa segunda avaliação pautada nos conceitos de Patrimônio e da História local trabalhados em 

sala. Ficamos satisfeitos, pois o rendimento da turma aumentou e ao propomos em uma das questões que fosse 

elaborado um pequeno texto, tratando da questão patrimonial na cidade de Búzios. Dos 12 alunos que fizeram a prova, 

nenhum comentou sobre a Brigitte Bardot e as respostas foram bastante variadas desde os que falaram sobre o 

Quilombo da Rasa, da Pesca da Baleia e até um que ressaltou a escola e os hospitais como patrimônio da cidade. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Sentimos que a temática patrimonial ao trabalhar questões que estão relacionadas de maneira mais direta a 

história e à vivência dos alunos, fez com que alguns deles tivessem maior interesse com as aulas e os conteúdos de 

história. Além disso, o trabalho foi importante, pois os alunos demonstraram não conhecer diversos aspectos da 

história local da região, sendo a figura da Brigitte Bardot uma das únicas referências que eles possuíam sobre a 

História do Município.  

Trabalharmos a questões relativas ao patrimônio Natural, pois búzios é uma cidade que apesar de pequena 

possui um patrimônio Natural rico e diversificado que é constantemente ameaçado por questões de interesse de 

empreendimentos imobiliários em áreas de proteção ambiental, de modo que um aluno que conheça a importância dele 

ajudará a preservá-lo. 
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Acreditamos que ao ensinar a história quilombola da Região da Rasa e tentar fazer os alunos entenderem tal 

movimento como parte de sua identidade e cultura ajudamos a combater o preconceito que ocorre em relação à região 

bem como conscientizá-los da importância de valorizá-la e preservá-la, com todos os movimentos culturais ali 

presentes.  

Um fato interessante que encontramos no vídeo de um dos grupos foi que eles colocaram ao final do vídeo a 

frase. “Não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina... precisamos de 365 dias 

consciência humana”. Esta é uma frase que correu as mídias sociais em meio à proximidade do dia da consciência 

negra, uma frase que descontextualiza toda a luta dos movimentos sociais para conseguir vencer o racismo no Brasil, 

sendo tal dia uma grande conquista para todos de nosso país. 

O autor Cristian Laville discorre que o papel social das mídias hoje na formação das consciências históricas 

são muito forte, estando à formação histórica escolar de mais difícil permeação na mente dos alunos, o que foi visível 

no trabalho, pois que após diversas aulas falando e tentando valorizar a cultura negra e fazer os alunos se sentirem 

parte dela se sobressaiu no trabalho uma frase midiática. A mídia passa informações de forma descontextualizada, 

mostra imagens, mas não a explica e nem contextualiza, produz sentidos que reproduzem a ideologia dominante, 

embranquecem a população do Egito, amenizam o golpe militar brasileiro, dentre muitos outros.  Mais do que nos 

desanimar, tal fato realça a importância do nosso papel como professores de História a cada dia. 
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ANEXOS 

Figura 1: Professor Fillipe Portugal e Deywer Pereira junto a alguns alunos no início da 

trilha para o Mangue de Pedra. 

 

 

 
 

 

Figura 2: Professor Fillipe Portugal, Deywer pereira e Marcos Antônio na Praça do 

Cruzeiro.  
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Figura 3: Cartazes afixados na porta do refeitório no Sabádo letivo. 
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Figura 4: Alunos em meio ao Mangue de Pedra ouvindo a explicação do Professor Marcos 

Antônio. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura5: Alunos caminhando para foz do rio una. 
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Figura 6: Alunos esperando o início das atividades do sábado letivo. 

 

 

 

 

 

7: Alunos da 802 preparando-se para colar os cartazes inclusive o que sumiu. 
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7: Vista da “Ponta do Pai Vitório” na Praia da Gorda. 
 

 
 

 

 

8: Chegada ao Arpoador da Rasa na Estátua conhecida como Estátua do índio. 
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9:Alunos participando da gincana brincando com os símbolos. 
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10: Lap Book produzido pelos alunos. 

 


