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RESUMO 
 
 

PIBID: Relatos rebeldes – um método diferenciado de avaliação do Período Regencial O 
período regencial brasileiro remete ao professor as dificuldades de abordar um momento 
conturbado da nossa história política, agitado por revoltas que ameaçavam a própria unidade 
territorial do país: Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Malês e a Farroupilha. Mesmo apontando 
algumas semelhanças entre a Regência e as recentes manifestações, como a necessidade de 
reformas institucionais que assegurem maior representatividade política e as crescentes 
dificuldades da vida cotidiana, muitos alunos não compreendem o intrincado jogo entre as 
classes e os grupos dominantes já que os revoltosos pertenciam a segmentos sociais dos mais 
diversos, relacionando militares, caudilhos de fronteira, profissionais liberais, mestiços e até 
mesmo escravos de origem muçulmana. É importante destacar que a comunicação entre todos 
esses personagens, tanto os que pertenciam às regiões em rebelião quanto os que defendiam 
o governo central se dava por meio de cartas, muitas dessas nunca chegando ao seu destino 
final. Refletindo sobre essas circunstâncias das rebeliões regenciais para além das aulas 
dialógicas e das contínuas avaliações escritas, aventamos a possibilidade de desenvolver o 
conteúdo lecionado de forma diferenciada, utilizando estratégias que sensibilizassem os 
alunos, permitindo sua identificação como sujeitos históricos. Então, elaboramos o projeto de 
aula Relatos rebeldes – um método diferenciado de avaliação do Período Regencial em que os 
alunos dos oitavos anos tiveram de redigir cartas endereçadas a personagens fictícios, 
históricos ou para o professor da disciplina, desenvolvendo uma “memória” com base em fatos 
e locais históricos das revoltas regenciais. O trabalho foi desenvolvido visando a interação do 
aluno com o tema dando autonomia para elaborarem suas historias de combate, sendo 
necessária uma pesquisa das datas, lugares e nomes para que assim o documento produzido 
fosse o mais fiel possível à realidade do período Regencial. A avaliação da atividade pautou-se 
na compreensão do contexto histórico, na coerência e coesão da escrita. Na conclusão do 
projeto, notou-se que alguns alunos optaram por defender os revoltosos e outros se 
posicionaram favoráveis aos interesses do governo Imperial, dirigindo-se ao bolsista ou ao 
professor como um militar de patente superior. Outro aspecto relevante fora a grande 
preocupação estética com a elaboração das cartas, pois muitas delas possuíam características 
de marcas de combate, como queimaduras e pequenos rasgos, numa tentativa de resgate da 
historicidade do período Regencial, tornando ainda mais envolvente a atividade diferenciada 
tanto para equipe do PIBID atuante na escola quanto para os alunos avaliados. 


