
 
 

 

 

 

A VIVÊNCIA DO PIBID: DA TROCA DE SABERES A 

CONSOLIDAÇÃO DE VALORES 

No cenário educativo como um todo e escolar em 

particular, é constante as discussões sobre reformas em prol 

de uma “ educação pública de qualidade”, o que de fato, é 

de substancial importância. 

 Contudo, necessário se faz questionar políticas que 

impõe uma excelência na educação, que é mais uma 

submissão ás necessidades do mercado, do que uma 

excelência em produção intelectual e inovadora. E o 

professor, é considerado objeto cumpridor de “ reformas 

propostas por intelectuais/ especialistas” distantes da 

realidade de sala de aula. 

 Dessa realidade, surge a indagação: a que interesses, 

o conhecimento gerado pelo professor em sala de aula, 

estão servindo? 

 Daí, a aproximação da educação universitária com a educação básica, através do PIBID, longe de ser 

uma solução em definitivo, é sem dúvida uma oportunidade de repensar tal situação, fomentando a reflexão 

sobre a escola como organização aprendente, que qualifica cotidianamente seus docentes e discentes. 

  Quanto ao ensino- aprendizagem de História, em particular, o PIBID tem sido ferramenta de 

incentivo à construção da identidade do aluno, reconhecendo-se como agente histórico e protagonista social. 

 Portanto, somos gratos por participar dessa experiência, única e oportuna em nossa caminhada como 

docente de história. 

Andréa Karla - Supervisora do PIBID na Unidade Escolar Landri Sales. 

 

 



 
 

 

Primeira Guerra Mundial – O fim de uma Era 

Uma guerra generalizada, envolvendo vários 

países, foi vivida por milhares de pessoas no início do 

século XX. A Primeira Guerra Mundial, que 

aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Porém, o 

século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. 

Algumas das causas que levaram a guerra foram 

disputas imperialistas, que se tratavam da 

concorrência desmedida por territórios e novos 

mercados consumidores e nacionalistas, que traziam 

rivalidades e ressentimentos antigos, carregados de 

fervor patriótico. Como por exemplo, o 

descontentamento da Alemanha e Itália com a partilha 

da África e da Ásia, a rivalidade entre França e Alemanha, já que durante a guerra Franco Prussiana, 

a França perdeu a região da Alsácia-Lorena, futuramente devolvida aos franceses, e o Pan-

eslavismo e o Pan-germanismo que influenciavam no estado de alerta na Europa. 

No início do século XX, a Europa dividia-se em dois grandes blocos, a Tríplice Aliança e 

Tríplice Entente, formada por Inglaterra, Rússia e França. Os países estavam empenhados numa 

rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se proteger ou atacar no futuro próximo, o 

que gerava um clima de opressão e medo entre os países. 

O estopim desde conflito foi o assassinato do herdeiro do trono Austro-húngaro (Arquiduque 

Francisco Ferdinando) no dia 28 de junho de 1914, em Saravejo (capital da Bósnia). O governo 

austro-húngaro responsabilizou o governo da Sérvia pelo atentado, e no dia 28 de julho de 1914, as 

tropas austro-húngaros invadiram a Sérvia. O que levou a Tríplice Entente (apoio a Sérvia), declarar 

guerra a Áustria e aos outros membros da Tríplice Aliança. 

A guerra foi dividida em fases, começando pela guerra de Movimento que foi de 19914-

19915 com a movimentação das forças beligerantes (grandes batalhas), que culminou em um 

equilíbrio de forças (vitorias e derrotas de ambos os lados). As batalhas se desenvolveram 

principalmente na Guerra de Trincheiras, que que foi de 1915-1917. Os soldados ficavam, muitas 

vezes, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de territórios, 

enfrentando frio, fome, chuva e barro. Utilização de novas armas, como metralhadoras e tanques de 

guerra. 

Em 1915 a Itália rompeu relações com a Alemanha e entrou na guerra do lado do Entente. 

Enquanto isso, outros países aderiram a um ou outro lado das forças do conflito. Na Aliança, a 

Turquia e a Bulgária e na Entente, o Japão, Portugal e Romênia. 

Em 1917, a Rússia abandona a guerra, em razão do início da revolução e assina um tratado de 

paz com a Alemanha. Um fator determinante foi a entrada dos Estados Unidos (com uma pequena 

ajuda do Brasil e Grécia) no conflito, que até então só participava da guerra como fornecedor, mas 

ao ver seus investimentos em perigo (França e Inglaterra), entra militarmente no conflito, mudando 

totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente, forçando os países da 

Aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar em 1919, o tratado de  



 
 

versalhes, que impunha a estes países fortes restrições e punições, que acabaram influenciando no 

início da Segunda Guerra Mundial. 

A Guerra gerou aproximadamente, 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos 

agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. 

(Aline Cristina Barão Pinheiro de Carvalho, aluna do 3° Ano.) 

 

Primeira Guerra Mundial 

 

O Brasil é um país que recebeu muitos 

imigrantes de todas as partes do mundo. Muitos 

imigrantes ou filhos de imigrantes vieram da Europa 

para o Brasil nos primeiros dez anos do século XX, 

pelo fato de ter iniciado naquele tempo a primeira 

Guerra Mundial. Muitos vieram porque os pais iam 

para as guerras e as mães tinham que sozinhas 

cuidar de muitos filhos, outros porque não tinham 

mais nada. 

A Primeira Guerra Mundial durou quatro anos de 1914 a 1918, e oito milhões de pessoas 

morreram. A guerra afetou a vida das populações civis dos países envolvidos. 

A economia dos países em guerra se transformou bastante durante o conflito. Entre 20% a 

40% da população masculina adulta foram recrutados para servir nas Forças Armadas, mulheres e 

crianças compensaram a falta de mão-de-obra nas fabricas e no campo. Naquele tempo as fábricas 

estavam preocupadas com a produção rápida de armas para serem usadas na guerra, as estradas e 

ferrovias eram priorizadas para os exércitos. 

Antes, bem no início da guerra, havia um entusiasmo por causa das propagandas, mas depois 

de quatro anos a situação dos países em guerra era de desencanto e desespero. 

Em 1919, é criada a Liga das nações, um organismo encarregado de resolver as disputas 

internacionais e manter a paz mundial, mas essa paz não durou muito tempo, pois logo após veio a 

Segunda Guerra Mundial. 

(Joyce Feitosa dos Anjos, aluna do 3° Ano.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Nascidos para Voar (FlyBoys no original) 2006. Narra uma história 

baseada em fatos reais que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. No 

início de 1916 cerca de 9 milhões de pessoas morreram devido à guerra entre a 

Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Apesar dos Estados Unidos da América ainda 

não estarem participando da guerra, houve alguns jovens americanos que estavam em 

desacordo com a demora da entrada do seu país na Grande Guerra, voluntariaram-se 

para combater contra a Tríplice Aliança, em França. 

 



 
 

 

 

 

Historiador 

O trabalho do historiador é muito importante, pois eles 

investigam os fosseis e pistas deixadas por seres do passado, eles 

fazem pesquisas leem livros para saber exatamente de onde viemos. 

Para os historiadores, também é fundamental saber localizar os 

acontecimentos do tempo porque todo fato histórico está relacionado 

a um lugar e a uma data. 

A nossa história é cheia de mistérios que os historiadores 

tentam desvendar, objetos antigos, para eles é uma grande relíquia como instrumentos de pedra que 

servem para identificar os períodos pré- históricos. Ser historiador é muito legal. 

(Armando da Silva Gonsalves Tomé, aluno do 6º ano.) 

O Ensino de História  

     Um autor bastante conhecido por aqueles que se interessam por história,  Marc Bloch, em um 

certo dia, foi questionado pelo seu filho com a seguinte pergunta: Papai, para que serve a história?. 

Esta talvez seja a pergunta que surge em nossa mente, quando estamos na escola ouvindo o 

professor falar sobre os egípcios, os gregos, a mulher hebreia, a idade média, os modernos, e a 

história contemporânea marcada pelas revoluções e guerras. Alguns alunos interessam-se mais por 

outras disciplinas como a matemática ou o português, a geografia, a filosofia, a física ou a química e 

esquecem-se que todas essas disciplinas possuem uma história que é essencial para 

compreendermos as suas origens. 

      Assim, a história dá um sentido às demais disciplinas, e também proporciona sentido para 

sabermos onde estamos situados fazendo parte da nossa vivencia cotidiana.  

    Já parou para pensar sobre a história da escola Landri Sales? Sobre a história do politico Landri 

Sales? Por que a escola levou esse nome? E a sua história? A de seus pais? Suas origens? Da sua 

cidade? Do comércio? Da religião? Da cultura? Essas questões devem fazer parte da nossa reflexão 

diária. 

     A partir desses questionamentos entendemos que somos seres no mundo que participam de uma 

relação com o outro, com as instituições, sistemas políticos, cultura, ou seja, existe um saber antes 

de nós nascermos e que é de fundamental importância conhece-lo melhor para se compreender a 

realidade em que vivemos.  

    Ora, o aluno que quer ser um bom médico, advogado, professor, político, padre, pastor; deve 

necessariamente saber olhar para a sociedade com um olhar critico, e esse olhar só se dá através de 

uma analise minuciosa sobre a realidade na qual está inserido. Portanto para obter esse olhar crítico 

necessitamos da história. Pois “O ser critico” não é o ser chato ou arrogante, mas sim aquele que 

analisa a situação com diversas perspectivas.  

        

 



 
 

 
     Sendo que a história é a única disciplina que nos fornece fazer ligações do passado com o 

presente que vivemos, assim aprendemos que a história não estuda apenas o passado, mas sim 

estuda o homem no seu tempo.   

       Por isso, estudamos a história com o olhar do presente, e neste fazemos as perguntas 

necessárias e oportunas sobre determinado tempo histórico, e a partir de nossas conclusões podemos 

atuar na sociedade como uma visão mais ampla sobre a nossa realidade.  

      Então caro leitor, diante disso, podemos dar um sentido à história que estudamos em sala de aula 

e aplica-la no nosso dia a dia, pois ela pode nos tornar seres pensantes, críticos e reflexivos sobre os 

acontecimentos cotidianos. 

                                                  ( Ricardo de Moura Borges 8º período de história – UFPI). 
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                 MULHERES NA ANTIGUIDADE 

         

           

 

 

          As mulheres eram bem tratadas no Antigo Egito. Elas podiam receber uma remuneração e ter 

propriedades. A lei egípcia reconhecia seus direitos e elas podiam ir aos tribunais reclamá-los, se sentissem 

que estavam sendo tratadas de forma injusta. Era esperado que os maridos permitissem as suas esposas irem 

aonde quisessem e fazer o que desejassem. A função de uma sacerdotisa era considerada uma honra e não 

um trabalho. Do ponto de vista moderno, as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. Uma 

mulher poderia se tornar faraó mais era extremamente raro. 

 O status social da mulher na Grécia antiga era condicionado pelo meio cultural e econômico em que ela 

estava inserida. Um exemplo disso são as mulheres de Esparta, que desfrutavam de maiores. “regalias” em 

comparação às atenienses, visto que era proporcionado às espartanas, por ensejos políticos, uma maior 

liberdade para a prática de atividades físicas e, também, para o gerenciamento das terras de seus maridos,  

Sabemos que nos dias atuais, mesmo com algumas 

dificuldades, as mulheres vem conquistando cada vez 

mais diversos espaços na sociedade e deixando para 

trás as desigualdades entre homens e mulheres. Mas 

isso nem sempre foi assim. 

VOCÊ SABE COMO VIVIAM AS MULHERES NA 

ANTIGUIDADE? Quando se fala em mulher na 

antiguidade vem uma imagem de fragilidade e 

submissão. A condição da mulher na História é 

representada de forma inferior aos homens, apesar de 

muitas mulheres conseguirem conquistar lugares 

considerados extremamente raros, como no antigo 

Egito e  Esparta na Grécia antiga. 



 
 

 

 

 

isso enquanto na ausência deles. Embora fosse comum dedicarem-se mais ao aprendizado de serviços 

domésticos e manuais do que à erudição, as mulheres de origem aristocrática aprendiam a ler. 

(Pibidiana: Priscilla Saraiva – 8º período de História.) 

 

Atividade sobre o Papel da Mulher na Antiguidade 

Na manhã dessa segunda feira (27), os pibidianos do curso de História da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), realizaram uma atividade com os alunos do 1º ano da Unidade Escolar Landri Sales. 

Intitulada: História das mulheres na antiguidade.   

A atividade foi realizada em dois momentos. De início, os pibidianos ministraram uma aula 

abordando a vivência das mulheres egípcias, mesopotâmicas, gregas, espartanas entre outras, objetivando 

mostrar o papel da mulher em cada sociedade, tentando evidencia-las para além dos seus aspectos de mãe, 

esposa e dona de casa, ressaltando as mesmas enquanto chefes de famílias, como guerreiras e 

administradoras dos negócios familiares, levando os alunos a compreenderem que a “inferioridade” da 

mulher é historicamente construída, e que cabe a sociedade como um todo a superação de tais preconceitos. 

No segundo momento, um cartaz previamente confeccionado foi exposto no pátio da escola, para que 

uma quantidade maior de alunos pudesse ter contato com a temática. O cartaz consistia de fotos e pequenas 

descrições sobre o papel da mulher nas sociedades estudas, além de algumas curiosidades ou peculiaridades 

Os pibidianos avaliaram a atividade de forma positiva, visto o debate gerado, se fazendo relevante na 

nossa atual sociedade, que ainda é permeada de machismo e preconceito, onde a maioria das mulheres são 

maltratadas no lugar onde elas deveriam estar mais seguras, ou seja, o próprio lar.  

(Pibidiano Walton Valdomiro – 8º período de História UFPI) 

 

 

 

 



 
 

 

ROTEIRO DE VISITA AO MUSEU OZILDO ALBANO 

DESENVOLVIDO COM O 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

    

 

 A visita ao museu Ozildo Albano localizado na cidade de Picos- PI tem por objetivo levar ao 

conhecimento dos alunos o resgate de aspectos históricos por meio de artefatos encontrados no museu, onde 

dividimos em quatro aspectos importantes: a) a vida de Ozildo Albano que foi um estudioso que procurou 

em sua juventude resgatar o aspecto histórico, social e político da região picoense; b) a importância da 

arqueologia para a história como busca de se conhecer aspectos históricos por meio de artefatos para além 

dos documentos escritos; c) o aspecto religioso, marcado pela história do povo picoense e as tradições 

católicas; e por fim d) os artefatos históricos como armas, livros, moveis dentre outros que carregam a 

história de Picos nos anos que Ozildo Albano os guardou. 

A atividade será da seguinte forma: 

1ª momento – Breve explicação sobre a importância da visita ao museu Ozildo Albano para os alunos do 6ª 

ano; (Renato Rairo). 

2ª Momento – Saída da escola Landri Sales e condução dos alunos para o Museu Ozildo Albano. (Ricardo, 

Franscimar e Renato); 

 

 

 

 

 



 
 

3º Momento – Retorno para a Unidade Escolar Landri Sales; (Franscimar, Renato e Ricardo). 

4º Momento – Proposta de Atividade para os alunos do 6º ano. (Francimar) 

A atividade se dará da seguinte forma: 

Exposição da atividade: Franscimar Brito. 

Divisão de quatro grupos entre os alunos, onde cada grupo ficará responsável por produzir um texto sobre 

cada sala vista no museu Ozildo Albano. O texto valerá nota que somará na prova e será publicado na 

próxima edição do jornal Cabeça de Cuia. (Organização: Prof. Andréa Karla e Ricardo Moura). 

 

VISITA AO MUSEU OZILDO ALBANO 

 

 No dia 24 de abril de 2015 foi realizada uma visita ao museu Ozildo Albano referencia cultural da 

cidade de Picos no estado do Piauí. O público alvo foram os alunos do 6º ano ( 5ª série) do Ensino 

Fundamental II da Unidade Escolar Landri Sales que se deslumbraram com o rico acervo apresentado no 

museu. Esses alunos puderam entrar em contato direto com um pouco da história de nossa cidade, nosso 

estado e nosso Estado e nosso país. 

 

 

 



 
 

       

Esse acervo vai desde pinturas, imagens canônicas, seculares, painéis instrutivos, equipamentos e 

livros que contam a história do fundador e de seus primeiros habitantes. Essa visita foi feita em parceria 

entre a Escola Unidade Landri Sales e Pibid de História da UFPI campus de Picos-PI, e foi de fundamental 

importância para a diversificação do aprendizado e também para a disseminação da cultura de nossas raízes. 

(Giseuda Silva Sousa – Coordenadora Pedagógica da Unidade Escolar Landri Sales). 

 

 

Exposição "Nações Indígenas” no Museu Ozildo Albano. 
O Museu Ozildo Albano apresenta a Exposição Temporária "Nações Indígenas". Veja aqui algumas fotos e 

depois vá ao museu para conferir de perto esse e outros artefatos expostos.  
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                                             “Trabalhadores do Brasil, Uni-vos!” 

 

                                                                

           A câmara dos Deputados Federais aprovou no dia 22/04/2015, o Projeto de lei 4330/2004, 

modificando as regras de terceirização no Brasil para todos os serviços. Com isso haverá 

crescimento no número de pessoas contratadas nessas condições no Brasil, ou seja, qualquer 

atividade no nosso país pode ser terceirizada. Essa questão está gerando muita polêmica, pois a 

mesma modifica toda a estrutura de relações trabalhistas que envolvem patrão e empregado 

criada ao longo dos anos. Agora a proposta da PL, seguira para o Senado Federal, onde poderá 

sofrer mudanças, e em seguida será encaminhado para a Presidente da República Dilma 

Rousseff para validação ou veto. 

           Por outro lado, há muitos debates, oposições dos sindicatos e manifestações nas ruas do 

nosso Brasil que pedem o veto desse Projeto de Lei. Mas também há Associações que defendem 

a aprovação da PL, mas porque tantas pessoas são contra esse Projeto? E outras são a favor? 

  Na realidade o PL pode gerar inúmeras consequências para patrões e funcionários, e 

atingirá de modo diferente os setores privados e públicos de nosso país. Pois de acordo com o 

Projeto as empresas particulares podem terceirizar todas as atividades-fim sendo que haverá 

novas regras para as empresas públicas brasileiras. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          Assim essa nova lei apresenta vantagens para os patrões, que quando acharem 

necessário, vão terceirizar seus funcionários, pois haverá uma redução de gastos com estes, em 

contra partida haverá uma redução do valor pago ao empregado que seja terceirizado. Dessa 

forma as empresas serão as mais beneficiadas. O que nos cabe enfatizar é que essa lei será um 

retrocesso da nossa história de lutas trabalhistas. Portanto, o empregador de uma determinada 

empresa pode demitir o trabalhador que é contratado via Confederação das Leis do Trabalho 

(CLT), ou seja, com todos os direitos garantidos, como aposentadoria, fundo de garantia e 

seguro-desemprego e pode recontrata-lo de modo precarizado, como “pessoa jurídica”, sem 

garantia dos principais direitos trabalhistas. 

     Em virtude dos fatos mencionados, acreditamos que, ao celebrarmos o dia do trabalho, que é 

comemorado pelas grandes conquistas dos trabalhadores, é de extrema importância uma 

reflexão sobre esse Projeto de Lei, que com certeza abalará a vida de milhões de brasileiros, 

sendo que, com a aprovação dessa lei, prejudicaria tanto trabalhadores que não são 

terceirizados, e causaria poucas vantagens aos que são terceirizados, fazendo crescer em nossa 

história um “modelo escravista” de trabalho assalariado, com redução de direitos, benefícios, 

salários e preconceito nos locais de trabalho. Com a aprovação desse projeto será o fim da nossa 

(CLT).  

(Professora de História Nívea Maria Veloso Soares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           

A sessão Cantinho do Aluno desta edição trouxe alguns desenhos produzidos pelos alunos: Cinthya Raquel 

do 1º ano e por Thallison Ribeiro Feitosa do 6º ano da nossa escola. 

Confiram. 
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