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Introdução 

As mulheres foram excluídas da história durante um longo período de tempo, e os 

motivos que levaram a isso são inúmeros. Segundo Michelle Perrot (2007, p. 16), “a história é 

o que acontece, a sequência dos fatos, das mudanças, das revoluções, das acumulações que 

tecem o devir das sociedades. Mas é também o relato que se faz de tudo isso”. Como dito 

anteriormente, as mulheres por muito tempo foram esquecidas da história, consequentemente 

dos relatos, foram condicionadas a um silêncio que as confinava. Alguns dos motivos que 

levaram a isso foi a sociedade patriarcal, que acabou não permitindo que essas mulheres 

estudassem ou completassem seus estudos, e dessa forma nenhum ou poucos relatos eram 

produzidos por elas, já que a sociedade vigente não permitia isso a elas. Então grande parte do 

que temos acerca da história das mulheres, foi idealizado e produzido por homens, que 

geralmente em sua maioria eram brancos e héteros. Ou seja, já que não era produzido por 

mulheres, acabou dando um rosto idealizado pelos homens a essa história, já que a narrativa 

era masculina, trazendo inúmeras problemáticas. Acerca disso, esses problemas refletem 

bastante na história e sociedade atual em que essas mulheres estão inseridas. Já que parte das 

narrativas que temos sobre a vida dessas mulheres foi produzido por homens, o discurso se 

mantém praticamente o mesmo de anos atrás, tratando-as como uma história a parte, como 

uma curiosidade, que é vista atualmente dentro das salas de aula, mediante os planos de 

ensino e os livros didáticos. 

O plano de ensino exclui a temática da questão feminina, pois ele se baseia muito 

nesse discurso de que é apenas uma curiosidade, não trabalham como se essas mulheres 

fossem protagonistas ou integrantes dessa história, isso ocorre pela falta de conhecimento dos 

professores para ministrar essas temáticas, e também pelo baixo incentivo dos mesmos para 

inovar nos planos de aula, como é visto no artigo “Os feminismos e a ausência das mulheres 

nos livros didáticos de história.” 2 de Ferreira et al. O livro didático também trata a questão 
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feminina da mesma forma que os planos de aula tratam elas, e ter essas mulheres sendo vistas 

assim nos presentes livros é um problema, pois ele é tido como um grande auxilio dentro e 

fora da sala de aula para se ter uma maior compreensão do aluno, já que é é obtido com um 

maior acesso, como é encontrado no artigo “Os femininos e a ausência das mulheres nos 

livros didáticos de história.” de Ferreira et al. Compreender e visualizar as mulheres sendo 

representadas dessa maneira só reforça esse discurso, que acaba sendo sem fim, além das 

próprias alunas não conhecerem a sua própria história, não compreenderem as lutas de 

inúmeras mulheres para hoje em dia serem um pouco mais vistas e livres, e nem se sentirem 

representadas em sala de aula, pois muito do que é exposto e debatido em sala de aula, não 

condiz com a realidade que aquelas meninas passam, trazendo assim um distanciamento do 

conhecimento e do interesse em aprender e buscar mais.   

 

Objetivo 

O PIBID (Programa de Iniciação à Docência) que atua na Universidade de 

Pernambuco no Campus Mata Norte, tem como objetivo permitir uma experiência em sala de 

aula aos seus bolsistas, uma inserção ao meio docente, além de permitir também que os 

mesmos tenham a oportunidade de desenvolverem e aplicarem novas metodologias de ensino.  

O PIBID em si é um projeto que beneficia a todos os contemplados, dos pibidianos às 

escolas que participam doesse processo. Como visto, os bolsistas possuem a oportunidade de 

participarem do cotidiano da escola, com sua inserção dentro da sala de aula para contribuir 

com o aprendizado daquele aluno, e esses possuem a oportunidade de absorverem assuntos 

que são de extrema importância, que por muitas vezes não são trabalhados em sala, mas o 

PIBID vem trazer esses temas com uma metodologia diferente, buscando a transversalidade e 

a mudança nesse ensino de história. Segundo José Alves de Freitas Neto (2010, p. 63), “o 

aluno deve aprender mais do que conteúdos e incorporar a reflexão crítica e a aquisição de 

valores, por intermédio dos temas apresentados pelos professores”, baseado nisso o PIBID 

busca aproximar de inúmeras formas as realidades existentes em sala de aula com os temas 

propostos e trabalhados com a turma, para assim se ter uma compreensão maior, e conseguir 

chegar ao objetivo do entendimento e da reflexão acerca da temática sugerida. O projeto no 

primeiro semestre do ano de 2019 trabalhou a proposta temática, “ a ausência da mulher na 

história” com o objetivo de possibilitar uma reflexão crítica aos alunos acerca do tema, pois 

antes do PIBID, eles não tinham percebido de fato essa exclusão da mulher na história, então 
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teve como objetivo essa análise, em como foi possível esse silenciamento por anos, com 

alusões a períodos históricos, e também as consequências que isso acabou trazendo para o 

tempo presente, e se o discurso permanece o mesmo, ou se algo mudou. Além de trazer 

questões de gênero que são pouco ou quase nunca debatidas. 

Ou seja, o projeto tem como objetivo, quebrar esse discurso de silenciamento, e 

entender todo o processo que resultou nessa afirmação de fala excludente, além de empoderar 

essas meninas que por muitas vezes não se sentiram representadas em sala de aula por 

diversos motivos, e de tentar mudar essa reprodução do discurso, que muitas vezes é realizado 

pelos meninos, trazendo para eles uma percepção diferente, fazendo com que eles entendam o 

seu local de privilegiado na sociedade. Com isso, entendemos que o PIBID vem trabalhando 

assuntos que jamais seriam vistos em sala de aula, e nem da forma de como são vistos e 

trabalhados. Além de também permitir a construção de um produto que será apresentado para 

toda a escola, com o intuito desse aprendizado construído por meses, não permanecer apenas 

nas salas contempladas pelo programa, mas que contemple outros alunos, e que ultrapasse os 

muros da escola, eles possam levar esse saber mais adiante, e que também esse produto final 

seja aproveitado e utilizado em outras escolas, para assim conhecerem a teoria e a prática do 

PIBID. 

 

Desenvolvimento 

O PIBID aborda as suas temáticas, mais precisamente a “ausência da mulher na 

história” baseando-se em ricas bibliografias propostas pela coordenadora, que faz encontros 

semanais com as pibidianas para assim realizarem as leituras e debates desses textos, além de 

discutir e planejar o que será realizado em sala, e passar o feedback das oficinas realizadas 

com o propósito de melhorar e adequar o que vai ser levado em sala de aula para os alunos, e 

aproximar isso da realidade deles. As oficinas são pensadas buscando levar inovações que 

auxiliem no aprendizado do tema para dentro da sala de aula, como vídeos, músicas, jogos e 

documentários que despertem uma maior compreensão e interesse no assunto. Na escola, as 

pibidianas entram em sala quinzenalmente, levando sua bagagem bibliográfica adquirida nos 

encontros realizados na UPE-CMN, para assim aplicar a sua nova metodologia pensada 

nessas reuniões, mas vale ressaltar que em sala de aula, consiste uma professora responsável 

por esses pibidianos. Houveram duas oficinas particularmente, que trouxeram inúmeros 

relatos que agregaram bastante a aula, além de proporcionar uma vivência diferente para esses 
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estudantes. A primeira delas foi uma oficina sobre as babás, figura presente no cotidiano de 

muitos, todo mundo conhecia uma babá. Ou já havia tido os cuidados de uma, ou alguém da 

família era, mas nunca haviam parado para analisar as problemáticas acerca desse tema. A 

oficina contou com o documentário babás de (...), onde faz um recorte histórico dos períodos 

escravista e abolicionista, e já de início afirma “quase todo o Brasil cabe nessa foto”, e a 

fotografia era da escravizada Mônica, uma ama de leite com o seu “senhorzinho” no ano de 

1860 em Recife. 

Com isso, já foi possível perceber a identificação de muitos com o tema. A oficina em 

si quis trabalhar com a questão da exclusão da mulher negra, com as relações de poder e de 

abuso, e em como temos costumes escravistas presentes na sociedade, além de comparar a 

situação de amas de leite com as babás de hoje em dia, em como muita coisa permanecia da 

mesma forma, mas mascarado. Porém com a visualização do documentário e com o debate 

proposto pelas pibidianas, podemos escutar inúmeros relatos e opiniões acerca do tema. 

Alguns alunos relataram que as mães trabalhavam em casa de famílias na capital para 

sustentar os eles e os irmãos, e passavam muitas vezes a semana toda longe da mãe. Outros 

relataram casos de familiares ou conhecidas que trabalham como babás, e sofrem com um 

enorme abuso de autoridade sobre seus corpos, como não permitir se alimentarem de tais 

comidas ou se sentarem em alguns lugares específicos, por trabalharem naquele local. A outra 

oficina foi realizada com a utilização do vídeo “vida maria”, onde conta a história de uma 

menina do interior que não consegue estudar, pois é impossibilitada pela mãe e pela família 

em si, além de tratar da questão de saber escrever, e saber desenhar o nome, e também as 

questões do cotidiano daquela criança, e as problemáticas que a cercam, como a falta de 

oportunidade de ir para a escola e estudar em casa, causado pela necessidade de ajudar a 

família com a casa, a gravidez precoce para essas meninas, já que encontravam no casamento 

uma forma de sair daquela vida, e o ciclo vicioso pelo qual estavam vivendo de geração em 

geração, pois como as mães não tinham a oportunidade de estudar, elas acabavam não 

entendendo a importância do estudo, e não permitiam que suas filhas estudassem. Após 

assistirem e debaterem o vídeo, os alunos relataram experiências pessoais acerca do tema, 

muitos acabavam vendo suas mães ou avós sendo representadas ali. Tivemos relatos de 

muitas avós que nem sabiam do que se tratava cada matéria da escola, pois nunca haviam 

pisado em uma, de mães que só estudaram até o ensino fundamental I, e não tiveram a 

oportunidade de continuar, pois já muito novas precisaram ajudar a sustentar suas famílias, e 

com isso algumas meninas começaram a perceber que aquele ciclo foi encerrado na geração 
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das suas mães, já que um PIBID contempla uma escola de referência em ensino médio, e 

percebemos que há inúmeras meninas presentes em sala de aula, que estão ali resistindo junto 

as suas mães por um futuro diferente. 

Contudo, ainda vemos a gravidez precoce muito presente, pois em uma escola que 

também é contemplada pelo PIBID, que só vai até o ensino fundamental II, temos alunas 

muito novas que já são mães, e que já tem essa responsabilidade enorme para si, causando 

uma evasão escolar por parte dessas meninas, uma das nossas alunas algumas vezes leva a 

filha para dentro da sala de aula, pois só dessa forma ela consegue estudar. Essa foi 

particularmente uma oficina que chamou muito a atenção deles, que eles conseguiram fazer 

uma reflexão crítica sobre as vidas marias, sobre as suas próprias vidas, e sobre a vida de seus 

familiares. Com isso, nós entendemos a necessidade dessas escolas, principalmente do interior 

já que tem uma carência maior em diversos âmbitos, do PIBID inserido nela. Já que aborda 

temas muitos importantes, mas poucos trabalhados e estudados, que fazem uma total 

diferença na vida desses jovens, proporcionando uma maior reflexão dos temas, e de suas 

vidas, já que um dos objetivos como já citado anteriormente é se aproximar ao máximo da 

realidade deles. 
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Acima temos uma imagem com a supervisora, coordenadora, professora e funcionária 

da escola, e alguns dos pibidianos da Escola de Referência em Ensino Médio Don Vieira, 

localizada na cidade de Nazaré da Mata. O PIBID da Universidade de Pernambuco do 

Campus Mata Norte contempla três escolas do interior da Mata Norte, a Escola de Referência 

em Ensino Médio Don Vieira, citada anteriormente, composta por uma professora que auxilia 

na aplicação do projeto em sala de aula, e por 8 pibidianas responsáveis por duas turmas da 

escola. A outra também fica localizada em Nazaré da Mata, o Colégio Municipal Dom Mota, 

composto por uma professora que auxilia nesse processo de inserção do PIBID nesse 

ambiente, e por 7 pibidianos. Por fim temos a Escola Municipal Maria Anunciada Pinheiro 

Dias, localizada na cidade de Carpina, composta por 6 bolsistas, e por um professor 

auxiliando eles na abordagem dos temas. A foto acima foi tirada em meio a uma visita da 

coordenação e supervisão do projeto a escola, para saber como estava a prática do PIBID 

nesse ambiente, fazendo uma supervisão mais de perto em relação ao trabalho que está sendo 

aplicado, para dessa forma ter um feedback da direção e professora da escola em relação ao 

projeto, e também dos alunos e pibidianas, e assim melhorar cada vez mais o que está sendo 

aplicado dentro da escola, melhorando para todos os lados.  

 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



 

 

Acima temos a imagem de uma das nossas oficinas aplicadas em sala de aula, 

contemplando a inserção da mulher na história. Uma oficina dinâmica com slides para assim 

atrair mais a atenção dos alunos ao tema proposto, e estimular esses alunos ao debate. 

Segundo Rafael Ruiz (2010, p. 77), “ensinar aos alunos não a contemplar o “edifício da 

História” como algo já pronto, mas de ensinar-lhes a edificar o próprio edifício”. Essa 

afirmação é dada pela maneira de estudar e de ensinar História, de acordo com Hartog e seus 

dois princípios básicos que são de edificar o seu próprio ponto de vista, e de sempre realizar 

um ensino comparativo. Então mediante a isso, é dessa maneira que fazemos nossa 

abordagem, sempre buscando o interesse do aluno, e auxiliando nesse processo de edificar 

suas ideias e percepções. Segundo José Alves de Freitas Neto (2010, p. 64), “ Os temas 

transversais não devem ser vistos como opositores dos saberes considerados clássicos, mas 

necessidades e questões do presente de grande importância, que não podem ser ignorados 

pelos educadores”.  As oficinas do PIBID, buscam essa transversalidade de temas, pois 

conseguem mapear diversos temas com várias abordagens, e isso é devido a todo o estudo 

teórico realizado dentro da academia. Há relatos de estudantes que os temas abordados em 
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sala pelo PIBID, ajudaram bastante não apenas em ter um olhar mais crítico acerca da 

sociedade, e perceberem as problemáticas, mas também em outras disciplinas, como 

sociologia, filosofia e história, melhorando o entendimento dos alunos, e consequentemente 

suas médias.  

 

 

 

Por fim, temos a imagem da nossa mais recente oficina que trouxe um depoimento de 

uma mulher negra, que refletiu bastante na vida de alguns que estavam ali, pelos temas 

abordados por ela. O PIBID esse semestre está focando na temática da mulher negra, pois 

entendemos a solidão da mulher negra, e a sua exclusão na história, pois ser uma mulher 

negra é lutar todos os dias contra as barreiras dessa sociedade. E além de ser excluída 

enquanto mulher, é também excluída por ser negra, a partir disso temos duas problemáticas, 

uma em relação ao gênero, e a outra em relação a cor, então estamos trabalhando bastante 

essa questão, analisando historicamente, e pensando nessas consequências na sociedade atual 

em que estamos inseridos. Essas oficinas estão servindo até para a auto estima dessas 
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meninas, pois antes não conseguiam se enxergar como participantes dessa história, e hoje em 

dia elas conseguem se sentir representadas em sala de aula, e na história, através do 

conhecimento das lutas travadas por essas mulheres negras, e por conhecerem essas mulheres 

mais de perto. 

 

Considerações finais  

A realização do PIBID é de grande importância, principalmente pelas temáticas 

propostas, que incentivam as pessoas a pensarem e terem um percepção diferente sobre os 

temas trabalhados, fornecendo inúmeros questionamentos para a academia, e pela forma como 

é desenvolvido e colocado em prática, já que suas metodologias são bastante idealizadas, e 

tendo sempre a preocupação em como vão ser transmitidas, e recebidas por esses alunos, 

gerando assim um bom material para ser aplicado em outros espaços. Esse programa 

possibilita resultados para ambos os lados, pois como aborda questões pouco abordadas em 

sala de aula, acaba despertando questionamentos nesses alunos, que consequentemente vai ser 

levado para fora dos muros da escola, e para os bolsistas acaba dando um suporte a mais nesse 

primeiro contato com a docência. E é um aprendizado de mão dupla, pois os alunos aprendem 

com os bolsistas, e esses aprendem com eles, por saírem um pouco da sua realidade, e 

conseguirem entrar um pouquinho na vida de cada adolescente que participa do projeto. Além 

de sempre estar contribuindo no meio académico, pois quase toas as semanas são pensados 

projetos para dentro da sala de aula, então os pibidianos estão sempre ali, produzindo 

conteúdo nesse meio, sempre se enriquecendo academicamente. Por isso, entendemos o 

PIBID, como um projeto que só tem a somar em diversos âmbitos, e principalmente os que 

são localizados no interior, por possibilitar uma experiência e uma vivência diferente para 

aqueles meninos e meninas.  
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