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RESUMO 
 
 

RECONTRUINDO A HISTÓRIA PELA MEMÓRIA: RELATO DE EXERIÊNCIA SOBRE AS 
TRANSFORMAÇÕES OCIRRIDOAS NA ESCOLA E NO BAIRRO Nos tempos de 
contemporaneidade, da globalização e da facilidade do acesso à informação por meio da 
internet, se tornam pouco perceptíveis às mudanças do cotidiano e do ambiente que nos rodeia 
e essa “aceleração do tempo e da informação” nos faz esquecer que somos agentes das 
transformações históricas. Com essa perspectiva, o presente trabalho propôs aproximar, a 
partir do aprimoramento do conhecimento dos alunos e da comunidade, a história local e a sua 
própria participação nas transformações na escola. Esse projeto foi aplicado em uma escola 
municipal de Taubaté-SP, construída em 1999, em um primeiro momento passou a funcionar e 
receber os alunos no mesmo prédio em que funcionava o Posto de Saúde do bairro, mas com 
o aumento de estudantes houve a necessidade de desloca-lo para outro local que esta inserida 
em um bairro periférico de classe baixa, tendo grande crescimento econômico a partir da 
década de 1990, devido ao aumento de moradores na região, o transporte urbano acrescentar 
o bairro nos trajetos e os investimentos na área de saneamentos básicos. Outro objetivo do 
projeto foi aumentar a interação da unidade escolar com a comunidade, através de conversas e 
a coleta de informações. Para a realização do projeto, os estudantes dos oitavos e nonos anos 
foram organizados em grupos com encontros semanais e com os horários inversos ao da aula, 
a fim de estimular a participação e atraí-los nos diversos horários para práticas de atividades no 
ambiente escolar. Nesses encontros eram trabalhadas atividades teóricas a respeito da História 
Oral e sua potencialidade, bem como a dificuldade metodológica de sua aplicação e atividades 
práticas como as simulações de entrevistas, no qual cada aluno entrevistava e era entrevistado 
abordando temas de seu cotidiano, de modo que pudesse auxilia-los na execução das 
entrevistas com os moradores e funcionários da escola. Foram utilizados como materiais uma 
câmera filmadora disponibilizada pelo bolsita e um microfone para melhorar a captação de 
som. A comunidade escolar, os responsáveis e os estudantes foram convidados a expor seus 
relatos sobre as transformações que foram agentes ao longo do tempo. Fora destinado um 
período para que houvesse as entrevistas com os funcionários da escola e os moradores do 
bairro tendo como os entrevistadores os alunos com supervisão dos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) do subprojeto de História. Como 
resultado, as entrevistas gravadas foram editadas para a elaboração de um documentário 
revelador das várias visões sobre as mudanças da escola e do bairro.  


