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Umpasseioeducativo
A HISTÓRIA DA AVENIDA PAULISTA

Banco Central do Brasil,
2.181

Monumento a
Francisco de Miranda

maria.rehder@grupoestado.com.br

Parque
Trianon

Conjunto Nacional, 2.073
Fiesp, 1.313

Instituto Pasteur, 393
Hospital Maternidade
Santa Catarina, 200
FÉRIAS
Em razão do período de férias do Núcleo de Comunicação e Educação
da USP, o JT, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo, por meio da Fundação pelo Desenvolvimento

Casa das Rosas, 37

turaledeserviçosque,alémdereunir todos os elementos marcantes
daCidade–doscarrosaosarranhacéus – simboliza muitas transformações ocorridas em nosso país.
Estima-sequenelacirculemaproximadamente 800 mil pessoas por
diae 160mil carros percorremseus
2.800 metros de comprimento. E
nela passa a linha verde do metrô,
com as Estações Consolação, Trianon/Masp, Brigadeiro e Paraíso.

Levar professores e alunos a trabalharem o tema da preservação e da
apropriação do espaço público,
bemcomoavalorizaçãodopatrimônio histórico e cultural. Esse é o plano de aula de hoje proposto pelo JT,
emparceriacomoNúcleodeComunicação e Educação (NCE), da USP,
coordenadopeloprofessorIsmarde
Oliveira Soares. A atividade, que podeser feita com crianças entre 7 e 14
anos, foi elaborada por Ligia Romitelli Dall Acqua, gerente de Responsabilidade Social do Banco SantanderefoibaseadanoProgramaRedescobrindoaAvenidaPaulista,umprojeto social do banco que até 2006
atendeu3.500criançasassistidaspelaFundaçãoAbrinqe subprefeitura.

OBJETIVOS
Desenvolver a capacidade de
observação e reflexão sobre a
apropriaçãodoespaçopúblico,valorizaropatrimôniohistóricoecultural,despertarointeresseeamotivação dos estudantes em relação à
história da Cidade de São Paulo.

INTRODUÇÃO
OProgramaRedescobrindoa
AvenidaPaulistadáoportunidade aos estudantes de vivenciarem uma atividade educacional
emambienteexterno,complementaraoqueseaprendeemsaladeaula. A Avenida Paulista é muito mais
do que o principal centro financeiro da América Latina, como é mais
conhecida.Étambémumpólocul-

DESENVOLVIMENTO
1º Momento – Para dar início
ao passeio, sugerimos que o
professor faça uma caminhada pelaAvenidaPaulistaparasefamiliarizar com as atrações, definir o tempo necessário para cada parada e
identificarpossíveistemasquepossam ser desenvolvidos em aula.
2º Momento – A atividade deve ser
iniciada em sala de aula, com três
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No final do século 19, São Paulo ingressava
no auge da era cafeeira.
A cidade se desenvolvia aceleradamente e
atraía pessoas de toda a parte. Os barões do
café, que moravam em casarões na região
central da Cidade e em alguns bairros
próximos, como Santa Ifigênia e Campos
Elíseos, foram espremidos pela expansão
comercial e decidiram construir suas casas
em outros lugares. Dessa necessidade,
surgiram as Avenidas Higienópolis e
Paulista. Construída pelo engenheiro
uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, a
Avenida Paulista foi inaugurada em 8 de
dezembro de 1891. Com 28 metros de largura,
2.800 metros de comprimento e a 847
metros de altitude, ela foi inspirada nas
modernas avenidas européias, que eram
largas, planas e arborizadas. Originalmente,
a Paulista tinha piso recoberto por
pedregulhos brancos e três vias: uma para
abrigar bondes puxados por animais, outra
para carruagens e uma terceira para
pedestres. Em 1900, chegaram a eletrificação
e os bondes elétricos. Já em 1909, o asfalto.
Assim, a Paulista, que já era a primeira via
pública arborizada da Cidade, também se
tornou a primeira asfaltada. Com a vinda dos
barões do café e depois dos industriais, foram
erguidos grandes casarões, símbolos de
riqueza que reinaram por algumas décadas.
A partir de 1930, surgiram os primeiros
prédios de apartamentos e, nos anos 50, já
havia inúmeras escolas, cinemas, teatros e
empresas de rádio e televisão. A década de
1970 foi de profundas mudanças, o que inclui
a desapropriação de 10 metros de cada lado
da avenida, passando a ter 48 metros de
largura. Nos anos 80, os casarões foram
substituídos por edifícios imensos. E, no início
dos anos 90, foram inauguradas as primeiras
estações de metrô. Hoje, com mais de 115
anos, a Paulista é o maior centro financeiro
da América Latina e foi eleita pela população
como o símbolo da Cidade
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atividades, em três dias diferentes.
Umaaulaserádedicadaàhistóriae
à geografia da Avenida Paulista e as
outrasduassobreoconceitodepatrimônio público.
ATIVIDADE
1ª aula: com um mapa da Cidade, peça aos alunos que
identifiquemondeselocalizaaAvenida Paulista. Caso tenha condições de oferecer acesso a material
de pesquisa sobre a geografia local,
soliciteum levantamentodedados
sobreaavenida.Alémdessasprovidências, peça que os alunos leiam
asinformaçõessobrea“Históriada
Avenida Paulista”, na parte superior desta página. Em seguida, promovaumsemináriointerno,paraa
apresentação dos dados recolhidos pelos estudantes.
2ªaula:nasegundaaulapreparatória,o professor éconvidado aexplicar o que é “patrimônio público” e
“espaço público”. Como exercício
proponhaqueosalunospassemalgunsdiasobservandoemseusbairros o que pode ser considerado patrimônio e o que pode ser espaço
público. Peça que escolham um
dos monumentos da Cidade ou
qualqueroutraatração,pesquisan-

do sua história e elaborando uma
redação sobre a importância de se
preservar um patrimônio público.
Depois,cadaalunodeveráapresentar oralmente a sua redação de forma que todos conheçam o que cada um escolheu como importante
no bairro.
3ª aula: na seqüência das atividades, sugira aos estudantes que tragamparaaaula recortesderevistas
ou jornais que remetam à Avenida
Paulista,ouquefaçamumapesquisa de fotos sobre este local da Cidadenainternet.Dividaasalaemgrupos, propondo para os alunos que
criemumgrandepainelemcartolina, disposto na lousa ou em lugar
apropriado, onde serão colocadas
as imagens da avenida, formando
umalinhadotempocomasesculturas ou edificações encontradas na
pesquisa. Solicite a cada grupo que
conte oralmente um pouco da históriadas imagenspesquisadas. Em
seguida,oprofessorajudaráosalunosaentenderque,se cadaum dos
patrimôniosdescritospelosalunos
é importante, o próprio local onde
se encontram também ganha importância, transformando a Avenida Paulista, com sua história e seus
monumentos, em si mesma, um

Anote

O Centro Cultural da Juventude promove de 8 de maio até 28 de junho a oficina gratuita
“O desenho e a Memória”. Informações: www.centrodajuventude.prefeitura.sp.gov.br
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EncontrodeEducomunicaçãoreunirá200educadores
Nosdias 8e 9demaio,mais
de200educadoresde
escolaspúblicas estarãoreunidos
noAuditório do GrupoEstado,
naCapital, paraparticipardo
EncontroBrasileirodeEducomunicação,promovidopeloJT em
parceriacom oNúcleo deComunicaçãoe Educação da USP,coordenadoporIsmar deOliveiraSoares,
epelo Comitê Gestorda LeiEducomda PrefeituradeSão Paulo.
Oevento debateráaspossíveis
intervençõesda comunicaçãono
campoda Educação, sejamestasa

da Educação (FDE), vem publicando desde de dezembro
atividades a serem desenvolvidas por pais e professores durante
as férias escolares

produçãoderádio,teatro ou jornal
naescola e atémesmo umagestão
democrática,quepriorizea participaçãoda comunidadena tomada
dedecisõesda escola.
Duranteoevento,haveráacoberturajornalísticafeitaporalunosdo
ProjetoEducomunicaçãopelas
OndasdoRádiodasescolasmunicipaisJoséBonifácio,CarlosPasquale,PereiradeQueirozeEuclydesde
OliveiraFigueiredo.OsinteressadosemterinformaçõessobreEducomunicaçãodevemacessarosite:www.usp.br/nce

imenso patrimônio a ser conhecido preservado.
O PASSEIO
Chegou a hora de fazer um
passeio pela Avenida Paulista.Paratanto,oprofessorencontrará um roteiro no endereço http://www.santanderbanespa.com.
br/portal/rs/script/ResponsabilidadeSocial.do.Seguindoasorientações do Programa Redescobrindo
a Avenida Paulista, o professor encontraráelementosparadesenvolver, duranteo passeio, uma análise
da transformação econômica e socialdaCidade,relacionandocronologicamenteosprincipaisacontecimentosquetransformaramaavenida e os fatos históricos no Brasil e
no mundo ao longo dos séculos 19,
20 e 21.
Máquinas fotográficas e bloco
denotasfazempartedomaterialindispensável para a caminhada. No
passeio,estáincluídooMonumento de Francisco de Miranda, Banco
CentraldoBrasil,Masp,EdifícioGazeta,Hospitale MaternidadeSanta
Catarina, Condomínio Conjunto
Nacional,ParqueTrianon,EdifícioSedeFiesp,InstitutoPasteureCasa
das Rosas.
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AÇÃO COMUNICATIVA
De volta à sala de aula, peça
aosgruposqueorganizemalgumtipodeapresentaçãoparapassar o que aprenderam no passeio.
Esta apresentação pode ser feita
por meio de uma exposição de fotos (impressas, digitais ou data
show), de dramatização, colagem,
desenho, produção radiofônica,
que os alunos mostrarão o que foi
observado de mais interessante
nos principais locais visitados. Finalmente,aconselha-seaorganizaçãodeumamostraculturalnaescola,para que todasas manifestações
dosgrupossejamapresentadasatoda comunidade escolar, inclusive
pais e mães dos alunos.
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PAPEL DO EDUCADOR
Oprofessoreducomunicador
busca trabalhar conteúdos
educacionaisdeumaformainterativa,fazendousodetodososrecursos
tecnológicos disponíveis, a fim de
complementaroconhecimentotradicional, tornando o aprendizado
mais lúdico e divertido.
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Equipedeconsultoriaeducomunicativa:IzabelLeão,CarmenGattás
e Luci Melo..

DIVULGAÇÃO

Escritorapromove
distribuiçãodelivros

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’

AEscritoraPatríciaSecco
promovehojedistribuição
gratuitade8millivrosvoltados
aopúblicoinfanto-juvenilem
20pontosdaCapital,entreeles:
FavelaParaisópolis(RuaPasquale
Gallupi,emfrenteaomercadinho
PagueMenos);sededoProjeto
Viver(RuaClementineBrenne,
857,JardimColombo);CEUVila
Atlântica(naRuaJoséVenâncio
Dias,840,noJardimNardine)e
EstaçãoPinheirosdoMetrô.

OsplanosdeaulapublicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoares,estãodisponíveisaosprofessoresnositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br).Oacessoélivreepodemserfeitosdownloads.OsprofessorestambémpodemsugeriraaoJTtemasparaas
aulaspublicadasaosdomingospor
meiodosite:www.usp.br/nce

Éprecisolevareducaçãoecidadania
paracriançaspormeio
daapropriaçãodosespaçospúblicosqueestão
foradoseuconvíviohabitual”, LÍGIAAQUA,SANTANDER

