
Oficina O(s) Uso(s) de Documentos de Arquivo na Sala de Aula do APESP 
Atividade Unidade V – Documentos textuais como Recurso Pedagógico

Documento: Indicação Legislativa – Sobre Transporte Ferroviário 

1. TIPO DE DOCUMENTO
(Assinale  uma opção):
(   ) Publicidade
(   ) Carta 
(   ) Telegrama
(   ) Relatório
(   ) Memorando
(   ) Ofício
(   ) Artigo científico
(x ) Outro : Indicação/Solicitação

2. QUALIDADES FÍSICAS PARTICULARES DO DOCUMENTO
(Assinale uma ou mais opções):
(x) Original
(   ) Cópia
(   ) Manuscrito
(   ) Datilografado
(   ) Digitado
(   ) Contém anotações à mão
(   ) Contém selo/carimbo/anotação “Recebido”
(   ) Outro ______________________________________________________________

3. DATA(S) DO DOCUMENTO: 18 de abril de 1960

4. AUTOR (OU CRIADOR) DO DOCUMENTO: 
a) ( x ) Instituição Pública 
   (   ) Instituição Particular
   (   ) Individual

b)Especificação: Embora não esteja explicito no documento, pareceu-me ser uma demanda
legislativa.

5. PARA QUE PÚBLICO O DOCUMENTO FOI ESCRITO? JUSTIFIQUE. 
Foi  escrito  para  o  Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  uma  vez  que,  no  documento,  o
destinatário é o governador.



6. INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO (Há várias possibilidades de resposta de A a E.)

A. Assinale três aspectos importantes do texto
1. O documento fala sobre problemas relativos à mobilidade urbana na cidade na década de
60.
2. O documento informa sobre cobranças de responsabilidade sobre o poder público em
relação ao transporte coletivo.
3. A relação entre o transporte ferroviário e o transporte rodoviário.

B. Por que você acha que este documento foi escrito?
Pareceu-me que o documento foi escrito para cobrar do governador do estado, medidas
para que os usuários voltassem a usar o transporte ferroviário. Penso que existia ali também
uma relação entre capital público e privado.

D. Assinale duas coisas que o documento conta sobre a vida de SÃO PAULO ou do BRASIL na
época em que foi escrito: Acho que um dos elementos bastante importante é a transição da
proeminência do transporte ferroviário para a super valorização do transporte rodoviário,
que  acredito  ter  ocorrido  de  forma  mais  visível  nesse  contexto.  Outra  questão  é  a
responsabilidade do poder público em atuar como indutor ou não dessa mudança.

E. Em qual temática do currículo o documento analisado poderia ser utilizado? Para qual ano
escolar? Como não trabalho com alunos moradores de São Paulo, privilegiaria  aspectos do
desenvolvimento e da utilização do transporte ferroviário no Brasil  e da transição para o
transporte rodoviário no contexto do desenvolvimentismo, do crescimento das cidades e da
necessidade, com isso, do deslocamento em grade quantidade de trabalhadores. Poderia ser
trabalhado em qualquer série dos anos finais do Ensino Fundamental ou médio, mudaria
apenas a abordagem. Para essa atividade (na sequência),  trabalharia com um 8° ano do
Ensino Fundamental.

F. Quais os aspectos positivos ou negativos quanto ao uso do documento analisado na sala
de aula? 
O aspecto  positivo  que  me saltou  aos  olhos,  foi  a  possibilidade  de  abordagem  de  uma
temática muito presente na vida das médias e grandese cidades brasileiras, a mobilidade
urbana. Não consigo pensar em um aspecto negativo para o trabalho com tal documento.

PROPOSTA DE ATIVIDADE EM SALA DE AULA
Tema da atividade: Das ferrovias para as rodovias – o desenvolvimento do transporte em
nosso país

Ano/série: Para qual turma?  8° ano do Ensino Fundamental

Estratégia  de  sensibilização  (máximo  de  3  linhas):   Assistir  o  Vídeo  –  Programa  Globo
Repórter sobre a História das Ferrovias no Brasil



Condução da atividade pelo professor (máximo de 5 linhas): O professor conduzirá a turma
e os pequenos grupos em cada uma das etapas das atividades propostas, problematizando e
auxiliando no trabalho de pesquisa, no momento de socialização e da escrita do memorial.

Avaliação da tarefa / aprendizado (máximo de 3 linhas): Como avaliação, serão observados
o  envolvimento  da  turma  na  busca  por  informação  e  seu  interessa  em  participar  do
momento de socialização das informações. Também serão avaliadas as produções textuais.

Atividade (tarefas que os alunos farão) / Trabalho com o documento (máximo de 5 linhas):
(1)  Vídeo  Globo  Repórter;  (2)  Leitura  do  documento  feita  pelos  alunos; (2)  Exploração
coletiva do documento; (3) pesquisa sobre o contexto no qual tal documento foi produzido;
(4) pesquisa sobre o desenvolvimento do transporte ferroviário no Brasil e sobre o papel que
o transporte ferroviário desempenhou e desempenha em nosso país (formação de grupos e
divisão por região do país); (5) Conversas sobre as relações presente-passado que podemos
fazer a partir  do documento e das nossas pesquisas;  (6)  Produção Textual  – cada grupo,
deverá escrever uma espécie de memorial, contando como foi o trabalho desenvolvido pelo
grupo “turma” e pelo grupo em particular, responsável por uma região do país. Dessa forma,
a proposta é que possam demonstrar a apropriação do debate coletivo e das pesquisas em
particular desenvolvidas pelos grupos.

Anexos:  
Vídeo Globo Repórter- A História das Ferrovias no Brasil, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=j-5uOoJ9QVk 
Documento Ferrovias (APESP): 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/SETRANS_09463_01109
_114.pdf 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/SETRANS_09463_01109_114.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/SETRANS_09463_01109_114.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=j-5uOoJ9QVk
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