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MEMÓRIAS E PRÁTICAS DOCENTES EM ALFABETIZAÇÃO: O 
PASSADO NO ESPELHO

ALESSANDRA RIBEIRO BAPTISTA 
UERJ/FEBF – ale.bapt@yahoo.com.br 

AMÉLIA ESCOTTO DO AMARAL RIBEIRO 
UERJ/FEBF – amear@ig.com.br

MAGDA CRISTINA DIAS DE LUCENA 
UERJ/FEBF – magdacristinalucena@yahoo.com.br 

Introdução

Na dinâmica social contemporânea, percebe-se uma série 
de transformações que impactam todas as esferas da vida em so-
ciedade. Lidar com as causas e efeitos dessas transformações no 
campo educacional provoca um movimento onde os atores per-
tencentes a tal campo, precisam refletir sobre o saber, o ensinar 
e o aprender. Nesse sentido, aponta-se para a urgência em re-
pensar a prática docente a partir dos processos formativos e da 
constituição da identidade profissional. 

Com relação às discussões sobre os processos de como o 
docente se constrói e como ele se constitui a partir das suas prá-
ticas, levantam-se questões consideradas relevantes para a for-
mação da identidade profissional na busca por mudanças mais 
efetivas na educação. Segundo Antunes (2011) por muito tempo 
buscou-se explicações voltadas para: a evasão escolar, repetên-
cia, violência familiar, trabalho infantil entre outras questões que 
permeiam a sociedade brasileira. Tais fatores influenciaram, se-
gundo a autora, nas práticas docentes que passaram a ser consi-
deradas como partes responsáveis por esses índices.

Muitos estudos têm se ocupado em discutir os aspectos de 
como o sujeito se constitui como professor, destacando a “impor-
tância de valorizarem-se e respeitarem-se as recordações de pro-
fessores como detentores de uma experiência que pode propiciar 
um melhor entendimento acerca dos desafios impostos pelo ato 
de ensinar.” (RIBEIRO 2013; BAPTISTA 2013; RIBEIRO 2013). 

mailto:ale.bapt@yahoo.com.br
mailto:amear@ig.com.br
mailto:magdacristinalucena@yahoo.com.br
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Nessa perspectiva, de acordo com Nóvoa (1995, 2009), o eu pes-
soal e o eu profissional articulam-se e suas dimensões estão pre-
sentes na carreira do professor. 

Nesse sentido, em uma tentativa de superar a racionali-
dade técnica como matriz de análise da formação e atuação do 
professor, houve um aumento de pesquisas que considerassem o 
professor e suas relações com o fazer docente, na tentativa de dar 
maior visibilidade às suas contribuições no campo educacional. 
Portanto, entender o contexto e o percurso das pesquisas aca-
dêmicas que se voltam para o estudo da história de vida do pro-
fessor, permite melhor compreender como memórias, histórias 
de vida, narrativas autobiográficas se estruturam como campo 
a ser investigado e, ao mesmo tempo, como opção metodológi-
ca. Quanto às produções desenvolvidas no Brasil, Souza (2007) 
aponta para as contribuições dos programas de pós-graduação 
que ampliaram as investigações especialmente sobre a memória 
docente, numa perspectiva de confrontar o passado na busca de 
repensar o futuro. 

Assim, o processo de recordação do professor tem o obje-
tivo de resgatar na memória, aspectos que permitam um melhor 
entendimento acerca dos desafios no ato de ensinar. Para arti-
cular a memória docente como contribuição para a formação do 
professor destacam-se os estudos de Bosi (2009), Nóvoa (1995), 
Antunes (2011), Souza (2007), Ribeiro (2013), Baptista (2013) e 
Ribeiro (2013) como possibilidades de compreensão do processo 
de ensino e aprendizagem ressaltados nas lembranças de profes-
sores. Esses registros mnêmicos são reveladores de dinâmicas a 
partir das quais o professor (re)constrói não apenas a sua prática 
mas, sobretudo, revelam as estratégias utilizadas nos processos 
de constituição da profissionalidade docente. 

É interessante pontuar que a memória se configura como 
um processo de caráter livre e espontâneo. Contudo, Bosi (2009) 
ressalta para o cuidado que se deve ter ao se trabalhar com a 
memória, e entende que ela precisa ser vista não como uma im-
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pressão final daquilo que se investiga, e sim como um primeiro 
contato com o passado. Para a autora, 

“[...]. Na maior parte das vezes, lembrar não é revi-
ver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens 
e ideias de hoje, as experiências do passado. [...] A 
lembrança é uma imagem construída pelos materiais 
que estão agora em nossa disposição, no conjunto de 
representações que povoam nossa consciência atual. 
[...]” (BOSI, 2009, p.55)

Ratifica-se, portanto, o cuidado no tratamento (análises) 
das memórias docentes, reconhecendo a necessidade de inter-
pretá-las como um conjunto de representações que possibilitam 
a investigação e reconstrução da formação do professor. 

Considerada por Souza (2007) como uma contestação ao 
positivismo sob um viés científico e como consequência do avan-
ço tecnológico, por volta do século XX, a memória passa a ser 
reconhecida e “coletada” na intenção de conectar as lembranças 
e esquecimentos dos sujeitos. Nessa perspectiva, Antunes (2011, 
p.46) acredita que “a memória existe para que as pessoas não se 
esqueçam de que possuem uma história”. 

 No que se refere às lembranças da constituição do fazer 
docente, Antunes (2011) entende que o estudo com a memória 
deve articular e refletir sobre as maneiras que o sujeito desen-
volve o processo de ensino e de aprendizagem. Para a autora “a 
memória da escola, dos antigos mestres e colegas também é um 
aspecto definidor no processo contínuo de tornar-se professor” 
(ANTUNES, 2011, p. 46). 

Nesse sentido, as memórias dos professores representam 
um movimento em que é possível reconstituir a formação e pen-
sar novas formas para a sua atuação. Ao reconstituir na e através 
da memória suas práticas, o professor reflete sobre elas. Nesse 
movimento ele se auto avalia, identificando quais aspectos dessa 
prática precisam ser revistos e como as relações entre os saberes 
que o constituem influenciam no aprendizado dos alunos. Esse 
movimento de (auto) reflexão permite perceber que, 
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As demandas por educação escolar, decorrentes dos 
anseios por uma sociedade mais justa e inclusiva, in-
terferem no entendimento acerca dos papeis e funções 
da escola nesse processo de transformação, desenca-
deando a necessidade de (re) construção de saberes 
e práticas. (RIBEIRO; BAPTISTA; RIBEIRO 2013, p. 
696)

 Ratifica-se, portanto, que a proposta de reconstrução 
dos percursos que envolvem a formação e constituição docente 
contribuem para a reflexão dos papeis e funções do professor, 
ultrapassando a dimensão do saber-fazer pedagógico desde os 
anos iniciais de escolaridade.

 Nessa perspectiva, o presente trabalho discute, a par-
tir da produção acadêmica, como as memórias de alfabetiza-
ção contribuem para revelar significados e expectativas que 
possam provocar no professor a necessidade de refletir sobre 
aquilo que o constituiu como alfabetizador. A esse respeito é 
possível observar que o alfabetizador recorre às suas memó-
rias de alfabetização quando se vê diante de impasses didáti-
co-pedagógicos. (RIBEIRO; BAPTISTA; RIBEIRO 2013). Cabe 
destacar também, que há nas propostas atuais de políticas pú-
blicas em alfabetização, o reconhecimento da importância da 
memória docente como estratégia formativa. Servem de exem-
plo aqui, as indicações do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa. 

Segundo esse documento, “a formação de professores está 
intimamente ligada as questões do conhecimento, do currícu-
lo, das mudanças culturais e das novas tecnologias. ” (BRASIL, 
2012, p. 27). Assim sendo, uma das estratégias de formação con-
tinuada desse programa é gerar um movimento de reflexão para 
o professor alfabetizador “pensar novas possibilidades de traba-
lho que poderão incrementar e melhorar o seu fazer pedagógico” 
(BRASIL, 2012, p. 27).

Considerando o conjunto de estratégias propostas pelo 
PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), des-
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taca-se a “Socialização de memórias”, que permite ao professor, 
por meio da escrita e leitura de memórias, relembrar muitas 
experiências que marcaram seus percursos profissionais e suas 
identidades. Desse modo, as atividades realizadas ao longo da 
formação continuada valorizam a socialização das memórias 
para a recomposição e análise de determinadas experiências al-
fabetizadoras. 

Desta forma, é possível perceber que o professor alfabe-
tizador ainda é visto como figura central para o processo de en-
sino e aprendizagem nos primeiros anos de escolaridade. Para 
Antunes (2011) é crescente o número de estudos no Brasil que 
discutem a formação e carreira docente a partir das falas dos 
professores. 

Assim, tomando-se como foco produções acadêmicas dis-
ponibilizadas em três bancos de teses e dissertações, tais como 
CAPES, USP e UNICAMP pretende-se mapear o que revelam os 
estudos que investigam a memória docente. Cabe ressaltar que 
esses portais permitem o movimento de filtrar somente aquilo 
que se pretender investigar, “garantindo a fidedignidade dos da-
dos na pós-graduação” (SOUZA, 2011). 

Utilizou-se como palavras-chave temos como: memó-
ria de alfabetização, memória em alfabetização e memórias de 
professores alfabetizadores. A partir daí foi possível localizar 7 
produções que tratam sobre a memória no campo da alfabeti-
zação: 2 (duas) teses e 5 (cinco) dissertações. É importante res-
saltar que por não se encontrar diferenças significativas entre 
as teses e dissertações, a análise dos dados será considera pelo 
conjunto total das produções, identificadas por: P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7. 

Os trabalhos foram analisados a partir de duas catego-
rias, o que se investiga a partir das memórias docentes e o que 
revelam os estudos que se utilizam das memórias docentes em 
alfabetização. 
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O que se investiga através das memórias em Alfabetização

Em relação à análise do foco de investigação das memórias 
nas produções acadêmicas, percebe-se que os aspectos relacio-
nados à identidade e a formação do professor alfabetizador são 
apontados ao longo das discussões. O percurso formativo passa a 
ser entendido como um processo de possibilidades para repensar 
a prática docente. 

O movimento de tornar-se professor alfabetizador é enfa-
tizado em cinco (5) produções. As investigações se voltam para 
entender as articulações dos saberes, práticas escolares e profis-
sionais que são associadas às situações de êxito na alfabetização. 
Desta forma, as memórias oferecem e possibilitam a reconstru-
ção e reflexão na formação docente no que se refere às práticas 
alfabetizadoras. 

Nesse contexto de investigação, todas as produções que 
buscavam o repensar da prática docente a partir de memórias, 
caracterizam-se predominantemente, pelos estudos dos percur-
sos formativos de professores alfabetizadores. Sendo assim, a 
memória permitiria um “deslocamento sobre as experiências”, 
aparecendo como “elemento fundamental na articulação de sen-
tidos entre o individual e o coletivo” (SOUZA, 2007, p. 65). 

Pode-se observar também, que outras 2 produções tratam 
da memória com o intuito de recompor a história da alfabetiza-
ção no Brasil. Apropriam-se de pesquisas históricas e falas de 
professores alfabetizadores, para analisar o contexto da alfabeti-
zação no contexto atual à luz da reconstituição do passado. 

Em termos da trajetória docente como fonte de pesquisa, 
os objetivos perseguidos nas produções analisadas, reafirmam a 
memória como fonte na investigação de alternativas para repen-
sar a prática docente. É interessante assinalar que esse repensar 
representa um momento privilegiado para o exercício da (auto)
reflexão docente. A (auto)reflexão aqui referida diz respeito à 
possibilidade dos sujeitos reconstruírem seus processos, anali-
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sando-os e transformando-os. Os excertos abaixo ratificam essa 
afirmação: 

[...] é oportunizada uma aproximação com as lem-
branças escolares das colaboradoras através da re-
construção dos percursos formativos vividos e revivi-
dos(...). São trazidas questões políticas e conceituais 
relativas à formação de professores em âmbito nacio-
nal […] (P1)

[...] memórias e rememorações permitiram a recons-
trução de um conjunto de ações, experiências e refle-
xões, que evidenciaram os sabres e conhecimentos 
mobilizados, (...). Diante de algumas lições aprendi-
das neste processo de pesquisa, ressalto: analisar a 
prática pedagógica na busca de compreender as estra-
tégias para que todos alunos aprendam [...]. (P2)

[...]trata-se de uma pesquisa histórica de caracterís-
ticas biográficas, com o enfoque na investigação da 
atuação de uma alfabetizadora (...) Buscou-se anali-
sar suas memórias através de entrevistas e documen-
tos que descrevem o seu método de ensino e a forma 
como eram desenvolvidas suas aulas.[...] (P3)

[...] Para a identificação das características referentes 
ao desempenho docente, o estudo tem o propósito de 
investigar situações relacionadas à história de vida 
pessoal, escolar e profissional, assim como as rela-
cionadas às representações, aos saberes e às práticas 
das professoras, situações indispensáveis para o en-
tendimento do fazer pedagógico, podendo-se assim, 
conhecer o papel que as docentes desempenharam 
o lugar que ocuparam e ainda ocupam na sociedade. 
[…] (P4)

[...]. O objetivo geral que a norteia é ‘investigar e ana-
lisar como se constitui/constituiu a identidade pro-
fissional e social de uma professora do ensino rural. 
[...]. Nesse sentido volta-se a atenção para o percurso 
formativo do professor, passa-se a vê-lo em sua indi-
vidualidade como uma história. (P5)

Nesse sentido, os objetivos descritos nas pesquisas P1, P2, 
P3, P4 e P5 ratificam o uso da memória para a reconstrução e 
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identificação do professor alfabetizador ao longo de sua trajetó-
ria profissional.

Em termos da memória como recomposição da história da 
alfabetização, as pesquisas procuram contribuir para a reflexão 
sobre o campo da alfabetização. Indicam:

[...] procura-se contribuir com o campo da alfabe-
tização através do seu enredamento com a memória 
narrativa e a representação mítica. […]. A pesquisa 
que aqui apresento é um trabalho teórico analítico e 
propositivo dedicado à alfabetização no Brasil.(...). 
Proponho como objetivo central do trabalho a imbri-
cação destes dois campos representacionais – o sócio 
histórico e o subjetivo – de forma a traçar considera-
ções sobre os papeis das transmissões geracionais, das 
memórias narrativas e das representações míticas en-
volvidas no processo de alfabetização e que permeiam 
as políticas públicas da educação básica. (P6)

O presente estudo propõe recompor a história do MO-
BRAL [...], a partir de memórias das professoras que leciona-
ram na época. O estudo aborda as bases políticas, filosóficas do 
MOBRAL, analisando as concepções de alfabetização de jovens e 
adultos ao longo da História da Educação no Brasil. (P7)

É possível inferir que, entender a trajetória docente a par-
tir das memórias, funciona como fonte de reflexão e análise para 
a prática de professores alfabetizadores. 

O que revelam as memórias em Alfabetização

Os dados revelam que há pelo menos duas tendências que 
predominam o uso da memória em alfabetização. A primeira ten-
dência, busca identificar a partir das memórias individuais ou 
coletivas a trajetória de práticas exitosas em alfabetização, envol-
vendo os aspectos que contribuíram para tal êxito. Nesse sentido, 
ao se trabalhar com as memórias docentes, há uma aproximação 
que propicia a reflexão das experiências ao longo da formação ini-
cial ou continuada de professores. Cabe destacar, portanto, que:
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[...] Constata-se que a reflexão sobre a própria história 
de vida educativa, como espaço de construção de co-
nhecimento pela via da pesquisa, serve para provocar 
a preocupação com uma atuação através do desenvol-
vimento de um trabalho pedagógico de maior consis-
tência teórica (...). (…) quando se pensa na formação 
de professores, é preciso compreendê-la como um 
processo que nunca se completa, devido à incomple-
tude dos seres humanos que são eternamente apren-
dentes. (P1)

[...] se pode concluir que a prática pedagógica e o método 
utilizado por essa alfabetizadora em sala de aula consti-
tuíram a marca de sua trajetória profissional, inesquecí-
vel para todos que com ela se relacionaram. (P3)

O estudo da história de vida das alfabetizadoras bem suce-
didas, envolvendo saberes e práticas garantindo o êxito de todos 
os alunos, visou a sistematização de situações pedagógicas que 
serviram como referenciais para se organizar o processo de alfa-
betização de docentes da atualidade, [...]. Os resultados dos sabe-
res e das práticas de alfabetizadoras bem sucedidas identificados 
permitem pensar em elementos importantes para a formação de 
professores, especialmente, de alfabetizadores […]. (P4)

A segunda tendência de pesquisa voltada para a memória, 
busca analisar e recompor a história da alfabetização, proporcio-
nando a reflexão das questões atuais que envolvem esse campo 
educacional. Os resultados revelam que:

Ao valorizar essas lembranças como fontes históricas 
inéditas, particularmente para os territórios da histó-
ria da educação brasileira, nos reportamos à visão das 
professoras sobre a vivência da docência no MOBRAL 
[...], compreendendo que são as lembranças que per-
mitem problematizar esse contexto educacional pas-
sado, esquecido durante muito tempo como um ter-
ritório de pouco alcance, mas de grande influência na 
história educacional do país. (P7)

Chegamos ao ponto em que nosso conto se encaminha 
para o fim – que foi também seu lugar de partida – a história da 
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alfabetização brasileira mostra que ela nunca se efetivou de for-
ma plena, como uma prática de boa qualidade e ao mesmo tempo 
estendida a todos.(...). (P6)

Assim, é importante salientar que os estudos evidenciam, 
predominantemente, a dimensão da memória como um procedi-
mento metodológico caracterizado por uma abordagem qualita-
tiva dos aspectos que envolvem a alfabetização, especialmente os 
que se referem à formação docente. Segundo Antunes (2011) esse 
movimento de articulação da memória docente com o processo 
de reflexão do professor, funciona como um “alerta para que a 
prática docente não incorpore, ao longo dos anos aspectos que 
não contribuem para o aprendizado dos alunos”. (ANTUNES, 
2011, p.46)

Considerações finais

Os dados analisados e apresentados neste texto chamam a 
atenção para a importância de se articular nas memórias docen-
tes, a reflexão do professor alfabetizador a partir de sua trajetória 
profissional. 

É possível perceber então, as possibilidades de aproxima-
ções que a memória docente proporciona para os aspectos for-
mativos do professor alfabetizador. Nesse sentido, constata-se 
que boa parte dos objetivos das produções acadêmicas, sobre a 
memória em alfabetização, entendem a formação do professor 
como um processo inacabado e que permite repensar o desenvol-
vimento do ensino e a aprendizagem.

Contudo, é oportuno salientar, que apesar das crescentes 
discussões em torno da figura do professor alfabetizador, pouco 
destaque há para as abordagens que utilizam-se da memória do-
cente como foco investigativo. 

Sugere-se, portanto, que os projetos e programas de for-
mação inicial ou continuada, busquem estratégias que incorpo-
rem e aproximem a memória como um elemento significativo 
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desse processo. Dessa forma, é possível que os professores “ao 
rememorarem suas histórias, também ressignificam a própria 
história de seu tempo, onde o passado e o presente se encontram, 
não simplesmente para termos comparativos, mas especialmen-
te para que contribuam para a reflexão ” (HOLLER, 2004, p17). 
Sendo assim, o repensar da prática docente proporcionará ao su-
jeito a construção e reconstrução da sua identidade. 

Referências 

ANTUNES, Helenise Sangoi. Ser aluno e ser professora: um 
olhar para os ciclos de vida pessoal e profissional. Santa Maria: 
Ed. da UFSM, 2011. 
BOSI, Éclea. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 15.ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Pacto nacional pela al-
fabetização na idade certa: formação de professores no pacto 
nacional pela alfabetização na idade certa. Brasília: MEC, SEB, 
2012.
HOELLER, S. A. O. Alfabetização: imaginário e práticas peda-
gógicas das professoras de primeiras séries do ensino funda-
mental do alto Itajaí. 27ª REUNIÃO DA ANPED. Caxambu, MG, 
novembro de 2004 Anais... Caxambu, MG, Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 2004. Disponível 
em: <http://27reuniao.anped.org.br/gt08/t0819.pdf>. Acesso 
em: 03 jul. 2015.
NÓVOA, António. Vida de Professores. Porto: Porto Editora, 
1995.
______. Para uma formação de professores construída dentro 
da profissão. 2009. Disponível em: < http://www.revistaeduca-
cion.mec.es/re350/re350_09por.pdf> Acesso em: 2 de jul. 2015.
RIBEIRO, A.; RIBEIRO, A.; RIBEIRO, A. B. O alfabetizador 
como referência para a constituição da profissionalidade do-
cente em alfabetização. In: Inter-Ação, Goiânia, v. 38, n. 3, p. 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_09por.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_09por.pdf


II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ALESSANDRA RIBEIRO BAPTISTA • AMÉLIA ESCOTTO DO AMARAL RIBEIRO • MAGDA CRISTINA DIAS DE LUCENA

28

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 1

 –
 Te

ol
og

ia
, S

oc
ied

ad
e 

e 
Ed

uc
aç

ão

695-710, set./dez. 2013. Disponível em: < http://www.revistas.
ufg.br/index.php/interacao/article/viewFile/18172/15672> 
Acesso em :2 de jul. 2015. 
SOUZA, Elizeu Clementino de. (Auto)biografia, histórias de 
vida e práticas de formação. In: Memória e formação de pro-
fessores [online], Salvador : EDUFBA, 2007. Disponível em: < 
http://books.scielo.org/id/f5jk5> Acesso em: 2 jul. 2015.
SOUZA, Katyusha Madureira Loures de. Garantindo a fidedigni-
dade dos dados da pós-graduação. Banco de teses CAPES, 2014. 
Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/noticia/
view/id/1>. Acesso em: 2 jul. 2015. 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/viewFile/18172/15672
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/viewFile/18172/15672
http://books.scielo.org/id/f5jk5
http://bancodeteses.capes.gov.br/noticia/view/id/1
http://bancodeteses.capes.gov.br/noticia/view/id/1


II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

MEMÓRIAS E SABERES: LIÇÕES DE ORALIDADE NAS HISTÓRIAS DE ORFANDADE

29

Artigos Completos
GT 2 – Memória, Oralidade e Educação

MEMÓRIAS E SABERES: LIÇÕES DE ORALIDADE NAS HISTÓRIAS 
DE ORFANDADE

ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

oliveiraaguiarpetro@gmail.com
PEDRO FERNANDO DOS SANTOS

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
pfspedrinho@ig.com.br

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE FRANÇA
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

naidefernandes@hotmail.com

Introdução

Este estudo levanta a história dos órfãos do movimento 
de Pau de Colher, através de suas vozes, desconhecida, até hoje, 
pela historiografia brasileira. É possível que o predomínio da me-
mória oficial sobre o evento responda esta questão.1 Esta memó-
ria, julgou o movimento de Pau de Colher dentro da perspectiva 
de análise com foco no conceito de messianismo entendendo-o 
como consequência da perda de identidade dos indivíduos em 
decorrência de uma anomia social, atribuindo-lhe, dessa forma, 
o caráter de fanatismo. 

Além disso, limita o estudo sobre Pau de Colher aos acon-
tecimentos apenas em sua origem sem demonstrar preocupação 
com o processo para além da “extinção” do mesmo após a repres-
são policial. Este julgamento se constitui em um forte prejuízo 
para a historiografia, em particular e, em especial, para o estudo 

1 Pau de Colher é a denominação do povoado onde se concentraram durante 28 
dias os seguidores do Beato Senhorinho, localizado no município de Casa Nova
-BA. O povoado recebeu esse nome devido à abundância da árvore Pau de Colher 
no lugar. Os seguidores retiravam os caules da planta para confeccionar os “ca-
cetes” que eram seus instrumentos símbolos da fé, da salvação, do adjunto. Pau 
de Colher – árvore lactescente da família das apocináceas (Peschiera Lacta) (...). 
No Nordeste, é conhecida como Bom-Nome (2). (PI: paus-de colher). Bom-No-
me. (...), N.E. Arvoreta da família das ramanáceas (Naytenus rígida), típica da 
caatinga (...).

mailto:oliveiraaguiarpetro@gmail.com
mailto:pfspedrinho@ig.com.br
mailto:naidefernandes@hotmail.com
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desses movimentos do ponto de vista sociológico e antropológi-
co, por se pautarem pelas análises na linearidade de seus aconte-
cimentos e por abordarem o evento na perspectiva da memória 
oficial.2

As vozes da orfandade, ocultada nos documentos oficiais, 
mas levantada, neste trabalho, através da memória das trinta e 
duas crianças órfãs do movimento, vai demonstrar, neste estu-
do, que as manifestações individuais e coletivas destas crianças 
durante essa trajetória, não tem nada a ver com resistência de 
classe e com a luta pela terra como poder de disputa entre grupo 
e sim pela luta e resistência de um grupo para voltar à terra de 
onde foram retirados forçadamente. Tem relação com a luta pela 
reconciliação dos laços de identidade na origem cujos ensina-
mentos dos pais os acompanharam durante todo o trajeto numa 
luta para permanecerem indivíduos, para serem eles mesmos.

Para este estudo, a memória é a referência central no que 
tange erigir a história dessa experiência dos órfãos durante a se-
paração do seu lugar de origem, o período de liminaridade pelo 
qual passaram após a desagregação de sua terra, e o retorno ao 
lugar dos seus pais sem a qual nada poderia ter sido erguido.

A memória dos órfãos de Pau de Colher sobre sua traje-
tória, condição para levantar este percurso, é estudada com re-
ferência à memória entendida enquanto função social nos ter-
mos de Maurice Halbwachs. Adiciono, a este quadro referencial 
teórico, a discussão sobre pertinência étnica na esteira de Max 
Weber por ter, este drama social, implicado na luta pela defesa 

2 A abordagem do movimento de Pau de Colher, do ponto de vista da anomia, do 
messianismo, e do fanatismo, pode ser vistos em Queiroz (1976), Estrela (1998), 
Duarte (1969); do ponto de vista das lideranças beatas do evento Pompa (1995); 
do ponto de vista da luta de classes Oliveira (1998); na ótica de movimentos 
milenaristas sucidas, como se refere a Canudos, Hobsbawm (1978); interesse 
pelos movimentos messiânicos no sentido de religião popular em contestação à 
odem dominante Facó (1976); noção de meio rural rústico em seu enfrentamento 
a crises globais Monteiro (1974); movimento popular de cunho religioso Della 
Cava (1977); Belarmino (2001) Pau de Colher analisada a partir da ótica da 
Polícia Militar.
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de valores comuns, costumes comuns e memória comum o que 
reforçou a viagem de volta embalada, pela noção de ethos que, 
no entendimento de Alfred Krober, no que concordamos, denota 
disposição que tende a controlar o comportamento dos membros 
de uma cultura. 

Em consequência, essas questões deram lugar à maior inda-
gação: de que forma os órfãos conseguiram se manter em perma-
nente relação com sua terra de origem e retornar após quatro, cin-
co, seis, sete anos de ausência a despeito do constrangimento pelo 
qual passaram durante os dias de permanência na communitas?3 

Ficava, no meu entendimento, a hipótese que, para além 
do cálculo racional, a crença na procedência comum atuava como 
manancial de sentimento de apego à terra natal. Então a memó-
ria, neste percurso dramático de estado liminar dos órfãos de Pau 
de Colher e a consequente organização da communitas, não fo-
ram a memória do esquecimento, mas a memória da lembrança, 
a memória ressentimento, a memória afeto reivindicada cotidia-
namente em meio à trajetória. E esta tinha um endereço: nutrir o 
retorno. Assim sendo, empenhei-me, também, em salientar este 
drama social pelo foco da pertinência étnica que segundo We-
ber conduz a uma comunidade quando é sentida subjetivamente 
como característica comum baseando-se em um fundamento: a 
honra étnica. 

Portanto, para trazer as vozes do drama social vivenciado 
pelos órfãos de Pau de Colher no decurso da suspensão dos seus 
papéis da origem dos órfãos não havia outra via que não pela 
memória e, neste caso, memória resistência. Defendo o princípio 
de que: a memória com aparato da pertença ajudou os órfãos de 
Pau de Colher manter e construírem sua identidade, no período 
de “margem”, posto que, em decorrência das receitas caprichosas 

3 Communitas é o conceito utilizado por Victor Turner (1964) para o fenômeno 
da liminaridade. Considera esta fase de transição, o “liminar”, como a mais 
intrigante. Para ele a liminaridade vai desembocar na formação de uma 
communitas, forte e singular coletivização.
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do Estado para suas vidas, após a morte de seus pais, a força dos 
costumes comuns, dos valores comuns e da memória comum, 
objetivou-se na evocação de sentimentos de comunhão. 

A memória do desejo, alimentada pelos órfãos sobre o 
retorno à terra natal, como eles vislumbraram animados pelos 
quadros sociais da memória, essa reconciliação com o passado e 
entraram triunfantes em seus povoados de origem. Essa reagre-
gação, com o passar do tempo, permitiu compartilhar aos que 
sofrem a dor da perda de seus familiares, comemorando todos 
os anos no sítio Pau de Colher, a história do movimento como 
patrimônio cultural da cidade. 

O ouvir, o sentir, o observar, o escrever: narrativas do meu eu 
e do outro na vivência dos caminhos percorridos pelos órfãos 
de Pau de Colher

Pensei, neste estudo, apoiada, também, por Bourdieu 
(1999, p.693) que “não há maneira mais real e mais realista de 
explorar a relação de comunicação na sua generalidade que a de 
se ater aos problemas inseparavelmente teóricos e práticos, o 
que decorre do caso particular de interação entre o pesquisador e 
aquele ou aquela que se interroga”. Juntei as duas ideias. Imagi-
nação e interação. Interação do ponto de vista de indivíduos, mas 
imersão no mundo da vida dos indivíduos.

As marcas em seus corpos eu pude imaginar como maior 
lócus de expressão da travessia, de forma menos distante, através 
do que os órfãos disseram, gesticularam, apontaram e com o que 
eles me permitiam pensar. Através das narrativas eles foram me 
entregando o mapa do lugar, seus passos, a expressão do rosto ao 
lembrar o vivenciado, as mãos obedientes ao que a memória per-
mita, os olhos fechando, abrindo, tristes, alegres, penosos, segu-
ros, frágeis, vitoriosos, fugitivos, esquivos ao reportarem-se aos 
lugares e momentos do vivenciado. Mas, não era tudo. Eu sabia 
que iria aprender mais sobre os órfãos de Pau de Colher pesqui-
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sando e aprendendo mediante o meu próprio fazer. Seria preciso 
um fazer para além das técnicas, sem dúvida, claro, longe de nos 
apartamos da metodologia, porém, como esclarece Wright Mills 
o pesquisador como um artesão de sensibilidade refinada, per-
severante que se comove diante das práticas e que cultiva sua 
capacidade imaginadora. O pesquisador levando em considera-
ção “uma abordagem vista de baixo”, na rotina diária dessa vida 
que não pode ser dissociada das considerações mais amplas da 
estrutura social e do poder social. (SHARP, 1992)

Sentia necessidade de andar pelo chão de todos os lugares 
que apareciam em suas narrativas. Por isso sentia que não era 
suficiente como sentenciou Malinowski (1978) que o etnógrafo 
precisa ser um caçador ativo e atento atraindo a caça, seguindo-a 
cautelosamente até à toca de mais difícil acesso. Conhecer as pes-
soas, seus familiares, seus povoados, suas moradias, seus sítios, 
suas árvores e animais de estimação, seus esconderijos naturais, 
cada canto por onde e como foi realizada a viagem de volta. Fa-
zer esse percurso, de igual modo, guiada pelas lições de Maffesoli 
(1988, p. 199) quando afirma que “há uma clandestinidade da 
existência que jamais chegaremos a apreender de uma maneira 
macroscópica – e da qual não dão conta, em número significa-
tivo, os documentos quantitativo que pudemos apresentar”. Eu 
mesma com a mão na “massa”, ofício de um pesquisador, pois 
considero concordando com Portelli (1997) a importância da ex-
periência pessoal da entrevista [pesquisa].

Pau de Colher precisava sair da letra e da voz. Precisava 
ouvir as histórias de vida dos órfãos “esse artefato socialmente 
irrepreensível” (BOURDIEU, 1996 p. 189). Tinha de soltar o gra-
vador e a máquina de filmar, o papel e o lápis, a filmadora e ir 
sozinha com a maior tecnologia: o meu corpo e todos os sentidos. 
Corpo livre de objetos que a metodologia da pesquisa orienta 
para os registros da pesquisa. Sentia a necessidade de olhar a tra-
jetória de retorno dos órfãos sem recortar, dissecar, decompor, 
sem mutilar o drama social dos órfãos, sem mortificar o objeto 
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(OLIVEIRA, 1998). Exercitando uma “conversão de olhar”, um 
novo olhar (BOURDIEU, 1989, p.49). Sim, um novo olhar, uma 
mudança em toda uma visão de mundo, continua o autor. Essa 
foi uma possibilidade de instalar um novo olhar sobre Pau de 
Colher.

Exigi-me sentir, ouvir, pensar, observar despida de qual-
quer aparato exterior que me tirasse a concentração, no entanto, 
vestida com os instrumentos de um artesão: as mãos, os ouvi-
dos, os olhos, o corpo em uma dinâmica pedagógica. Como o 
marinheiro comerciante e o camponês sedentário no ensaio de 
Benjamin “O narrador” (1994) procurando reafirmar a figura do 
narrador que para o autor está em vias de desaparecimento nas 
sociedades atuais. Era como uma luta, uma batalha para reafir-
mar a importante figura de quem narra e de quem escuta. Tudo o 
que havia feito, até agora, já garantiria, as exigências da pesquisa. 

Diante da necessidade de sentir o retorno que eles fizeram 
a partir de 1944 decidi em registrar tudo em minha memória, 
inclusive, para sentir o que eu poderia reter, como único instru-
mento possível. Foi o que eles fizeram durante sua trajetória, não 
foi? O que eles tinham apenas para registrar? A memória. Não 
sabiam ler, nem escrever. Eu queria sentir o mesmo. E fui. E fiz o 
roteiro colocado, aqui, à disposição dos leitores e ouvintes deste 
trabalho. Um grande acervo. Mas, o acervo fundamental pode ser 
deixado senão através do trabalho de lembrar. Vou morrer com 
ele. Para que essa memória não morra, no entanto, optei por con-
tar. Resolvi deixar aqui meus sentimentos, sobre a importância 
da rota feita. Sobre a rota do retorno, ah! Essa foi especial, pois 
significava a volta triunfante com o resgate da dignidade macu-
lada pelo Estado. 

Quero, no entanto, apenas registrar uma parte do que foi 
feito no intuito de lembrar a todos os que se envolvem com a 
pesquisa (Auto) Biográfica e com a Metodologia da História Oral 
que exigem minúcia, atenção, sensibilidade, respeito, seriedade e 
sentir o gosto da vida dos fatos em toda a sua concretude. Trata-
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se um acervo de cento e trinta entrevistas gravadas cuja transcri-
ção foi realizada imediatamente após o retorno do campo, duas 
fitas de vídeo, quatrocentas fotos. 

Ao lado das narrativas, das observações acima, os órfãos, 
utilizaram fotos, terço, documentos, utensílios domésticos, ima-
gens, objetos deixados pelos pais e, só após o retorno, tiveram 
oportunidade de sentir e lembrar esses pertences. Cenas, objetos, 
gestos e comportamentos que os motivaram na crença de que, 
sem dúvida alguma, eram daquele lugar. Como pude verificar a 
força de cada uma dessas formas de reconstituição por eles foi 
diferente, pois cada um fala do seu sentimento, do seu lugar, do 
seu eu, de suas angústias, de suas ausências. Esse contar é impar. 
Principalmente quando considerei apoiada nas lições de Geertz 
(1989) que o “nativo” é quem faz as interpretações de primei-
ra mão sobre sua realidade, enquanto os textos antropológicos 
são de segunda ou terceira mão. Deixei que os órfãos tivessem o 
papel central e ativo na definição da escolha da entrevista bem 
como na fala produzida (MENEZES, 2004, p. 67). 

Nada me faltara. A natureza é generosa. As pessoas do 
“mato” são generosas. Tive abrigo nos povoados, pois já me co-
nheciam. Foi uma grande experiência. Cansaço, dor, mas satis-
fação por ter tomado essa decisão. Instalei-me, no final, em Dom 
Inocêncio, cidade do Piauí até passar o caminhão de transporte 
coletivo, na quinta feira de madrugada para retornar a Casa Nova 
e, de lá, a Petrolina. Por fim, sentada no terraço de minha casa, 
nessa cidade do sertão pernambucano, um aroma de satisfação 
preencheu a minha alma. Sentia que a rota havia sido vivida.

Considerações finais

Tenho a plena consciência de que rito de passagem de Tur-
ner, a discussão de memória coletiva de Halbwachs alicerçaram 
a ideia de identidade resistência que a metodologia da pesquisa 
(auto) biográfica e da história oral permitiu elucidar como um 
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procedimento para o estudo da memória demonstrando um po-
tencial educativo fundamental para a definição de indivíduos em 
busca do resgate de sua autonomia e dignidade. 

Por meio dos pressupostos dessas categorias viabilizado-
res do mergulho no cotidiano da trajetória dos órfãos de Pau de 
Colher, certamente foi possível vislumbrar vários atalhos fasci-
nante que põe as vontades de verdade em cheque porque “crise 
de uma sociedade dominada por grandes e definitivas certezas, 
a da limitada reprodução do capital e da inesgotável força da 
coação do poder do Estado. Como o afirmado na Introdução 
deste estudo o movimento de Pau de Colher estudado, à luz do 
messianismo, digo ocultou a realidade do mundo dos órfãos e de 
seus descendentes, pois ficou reduzido pelas grandes categorias 
explicativas e pelas grandes abstrações aquilo que sem sempre 
tem tido visibilidade no trabalho científico, o drama e a trama 
da sociabilidade dos simples como defende Martins (2000). Tra-
jetória esta enraizada histórica e socialmente na forma como os 
órfãos de Pau de Colher interagiam entre si juntos aos seus an-
tepassados, desenvolviam ações cotidianas em sua relação com 
a natureza que entendo como instrumentais, estratégicas, e in-
terventoras. O estudo do cotidiano, o estudo da suspensão desse 
cotidiano, através dessas categorias de análise, defendo, como a 
melhor opção teórica para conhecer, em sua aparente solidão, 
que se instalou o momento de intervenção, da ousadia, do atrevi-
mento, da transgressão.

Observando o meu ponto de partida, o ponto de chegada 
e, principalmente o movimento entre um e outro, ou seja, o uni-
verso simbólico que dinamizou o processo tenho certeza que a 
pesquisa de campo expressou as teorias e foi a opção mais ade-
quada para o momento. Opção mais adequada para afirmar que 
as prescrições arbitrárias do Estado para a vida dos órfãos de 
Pau de Colher, como imposição para suas vidas, fizeram evocar 
os princípios de pertença objetivados em sentimentos de honra, 
orgulho, solidariedade integraram os órfãos à tradição, posto que 
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guiados pela crença e valor de sua cultura. Seu ethos, portanto, 
foi a disposição plena que tiveram para se reconhecerem como 
sujeitos, revitalizar sua autoestima e de sua cultura, motivando
-os para a ação do grupo, no Instituto de Preservação e Reforma, 
para o resgate da dignidade dos vivos e dos mortos de Pau de 
Colher, ao entrarem triunfantes nas terras de seus antepassados 
reconciliando-se com sua tradição. Tenho clareza da necessidade 
do aprofundamento da ideia do erguimento da história dos ór-
fãos de Pau de Colher via rito, memória e identidade no caminho 
pelas lacunas deixadas.
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Introdução

O objetivo deste artigo foi analisar a história do Núcleo 
Integrado de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade da Universi-
dade Federal da Paraíba (NIETI/UFPB) através das representa-
ções produzidas pela ação da memória de Mirian Lúcia Trinda-
de, uma das co-fundadoras e ex-coordenadora do referido núcleo 
nos anos 1990. Para atingir tal objetivo adotou-se, como percur-
so metodológico, a História Oral que, operando como atividade 
da memória, seleciona os acontecimentos, as conjunturas e os 
modos de viver dos indivíduos e de sua coletividade, de forma 
descontínua, para conhecer e interpretar, a partir do tempo pre-
sente, os fatos e representações já vividos. (ALBERTI, 2004) 

Nessa perspectiva teórico-metodológica, entendeu-se que, 
ao empregarmos a ação da memória de Mirian Lúcia Trindade 
como fato e representação do passado passível de ser objetiva-
mente estudado, nos ocuparíamos em conhecer e aprofundar 
aspectos sobre a origem do NIETI/UFPB nos anos 1990 e a sua 
contribuição como espaço inaugural do debate educacional ge-
rontológico na Paraíba de acordo com os padrões culturais, com 
as estruturas sociais, com os laços do cotidiano e com os proces-
sos históricos envolvidos nesta temática. Assim também deslo-
camos nosso enfoque para a nova história cultural, visto que nos 
preocupamos em analisar as práticas culturais e suas repercus-
sões a partir da ação da memória e da perspectiva peculiar de 
nossa entrevistada, tida em nosso trabalho como legítima repre-
sentante de seu grupo social, a saber, o NIETI/UFPB.
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Portanto a busca desses dados, como parte imprescindí-
vel para contribuir com as investigações no campo da história da 
educação da Paraíba, nos coloca uma importante questão: quais 
as representações e práticas educativas de Mirian Lúcia Trindade 
para a construção e efetivação do NIETI/UFPB a partir da déca-
da de 1990?

Para compreender a história do Núcleo Integrado de Es-
tudos e Pesquisas da Terceira Idade da Universidade Federal 
da Paraíba (NIETI/UFPB) nos anos 1990 é preciso constituir 
sua historicidade, no que diz respeito a sua atuação pró-ativa 
no debate educacional gerontológico na Paraíba, a partir de um 
trabalho de enquadramento da memória de alguns sujeitos que 
trabalharam no referido núcleo, como argumenta Pollak (1992) 
em seus estudos sobre a constituição da memória e da identida-
de social a partir do olhar da História Oral. No presente artigo, 
optou-se por trabalhar com Mirian Lúcia Trindade, uma vez que 
a mesma foi co-fundadora e ex-coordenadora do NIETI/UFPB e 
está sendo uma das primeiras fontes orais importantes da pes-
quisa em curso.

Logo, a História Oral é uma metodologia de pesquisa qua-
litativa que cresceu nas últimas décadas do século XX, possivel-
mente pelos avanços tecnológicos audiovisuais e pelo grande 
volume de estudos sobre a história do tempo presente e, por con-
seqüência, pesquisadores que dela fazem uso vem sendo expos-
tos a uma série de questões epistemológicas devido à relevância 
dada a subjetividade dos entrevistados frente à constituição, pela 
memória individual, de representações de fatos sociais vivencia-
dos pelos sujeitos e seus grupos. 

Alberti (2004) nos esclarece sobre a característica primor-
dial da História Oral:

Acreditamos que a principal característica do docu-
mento de história oral não consiste no ineditismo de 
alguma informação, nem tampouco no preenchimen-
to de lacunas de que se ressentem os arquivos de do-
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cumentos escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua 
peculiaridade – e a da história oral como um todo – 
decorre de toda uma postura com relação à história 
e às configurações sócio-culturais, que privilegia a 
recuperação do vivido conforme concebido por quem 
viveu. (p.11)

Por esse viés, sugere-se também refletir em nosso estudo a 
partir dos pressupostos da nova história cultural, no aspecto de 
analisar os indivíduos comuns como Mirian Lúcia Trindade, ou 
seja, reconstituir sua trajetória, suas táticas, suas representações 
sobre seu passado recente no NIETI/UFPB.

Deste modo, nossa pesquisa utilizou o método de entrevis-
ta de História Oral, do tipo temática, sistematizada através de um 
roteiro geral semi-estruturado baseado em dados prévios sobre a 
história do NIETI/UFPB contidos em fontes documentais (atas, 
programas, relatórios e legislações) tendo estes uma dupla fun-
ção: sistematizar os dados coletados durante a entrevista sobre o 
tema e articular os mesmos com a problematização que impul-
siona nosso estudo.

Enfim, a riqueza da pesquisa em História Oral está na pro-
eminência e importância atribuída ao sujeito da História, cons-
trutor de seu destino, entre possibilidades e limites da constitui-
ção de memórias como objeto de estudo. Reconstruir histórias 
dentro da História, subsidiado pela voz do outro, deve tornar o 
pesquisador responsável e comprometido com o valor do seu tra-
balho e seus resultados para a comunidade acadêmica e social. 
(THOMPSON, 1992)

A ideia da criação de um núcleo de estudos sobre a terceira 
idade na UFPB surgiu em 1991, através da preocupação de um 
grupo de professores e técnicos da própria instituição de ensino, 
sob a liderança da professora Francisca Teresa Montenegro de 
Aquino, da tecnóloga Mirian Lúcia Trindade e do então pró-rei-
tor professor William Pinheiro de Vasconcelos, todos sintoniza-
dos com a mobilização das universidades brasileiras no sentido 
de responder as grandes questões surgidas com o inexorável en-
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velhecimento demográfico brasileiro a partir da segunda metade 
do século XX.

Segundo Aquino (1998), na Paraíba a população idosa 
apresentava na época um percentual de 9,03% de pessoas com 
mais de 60 anos, segundo dados do Censo de 1991, índice este 
que estava acima da média nacional. Nesse sentido, apenas 
o Estado do Rio de Janeiro detinha um índice maior, mas em 
condições sócio-econômicas e culturais bastante diferentes da 
nossa realidade, considerando-se que a Paraíba era um dos es-
tados mais pobres do país, segundo o índice de desenvolvimento 
humano (IDH), indicador criado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para comparar a realidade social das populações. 

Neste contexto o NIETI é pensado como um órgão su-
plementar da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ligado 
a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC), 
cujas atividades foram iniciadas em fevereiro de 1992, sendo 
apenas regulamentada em julho de 1994 pela resolução nº. 
13/94. Vale destacar que o referido núcleo foi criado em um 
período em que na maioria das instituições de ensino superior 
brasileiras estavam sendo organizadas universidades, setores, 
programas e núcleos da terceira idade com a finalidade de de-
senvolver ações educativas para atender a demanda de uma po-
pulação em processo de envelhecimento, com necessidades e 
questões específicas.

A forma encontrada pela equipe do NIETI/UFPB para sis-
tematizar seus objetivos foi através da elaboração de um antepro-
jeto para a implantação da Universidade da Terceira Idade, tendo 
como modelo a Universidade Sem Fronteiras, instituída na déca-
da de 1980 pela Universidade Estadual do Ceará que, por sua vez, 
como muitos programas nacionais surgidos na mesma época, se 
baseava no modelo gaulês da Universidade de Toulouse de Pierre 
Vellas, professor pioneiro na criação de experiências de educação 
de adultos, especialmente nas áreas de educação e saúde, alfabeti-
zação e preparação para o trabalho. (CACHIONI, 2002)
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Ao longo de seu processo histórico o NIETI/UFPB sofreu 
reformulações políticas capazes não de modificar, mas de rees-
truturar, a maneira de se produzir o debate educacional geronto-
lógico na Paraíba a partir do reconhecimento da inviabilidade de 
se implantar uma Universidade da Terceira Idade devido a pou-
ca adesão dos professores e funcionários dos Centros e Depar-
tamentos do Campus I da UFPB em torno da proposta de “am-
pliar o espaço, aliás já existente [na UFPB], para atividades mais 
pertinentes e permanentes, direcionadas, ligadas ao processo de 
envelhecimento”. (NÚCLEO INTEGRADO DE ESTUDOS E PES-
QUISAS DA TERCEIRA IDADE, 1992b)

Durante a década de 1990, o NIETI/UFPB ganhou espaço 
e fez nome dentro e fora da UFPB, através da realização de inú-
meras atuações no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, 
a saber: cursos de pós-graduação, cursos de extensão, jornadas 
acadêmicas, grupos de estudo, palestras educativas para a comu-
nidade – acadêmica ou não -, publicação de jornal próprio (Jor-
nal Experiência), programas de assistência ao idoso e pesquisas 
científicas. Os resultados dessas atividades vêm proporcionan-
do bases teóricas para a prática de professores, pesquisadores, 
discentes, profissionais liberais e dos próprios idosos interessa-
dos na abordagem do tema da velhice e do envelhecimento sob 
a ótica da integralidade das ações e serviços para esse público. 
Esse esforço acadêmico da equipe do NIETI/UFPB é um reflexo 
dos caminhos trilhados por este núcleo nesses últimos 16 anos 
em busca de sua identidade e reflete também o seu compromisso 
com a instituição de ensino superior na qual está inserido.

Considerando que o NIETI/UFPB se espelhou nos mode-
los das Universidades da Terceira Idade e em programas congê-
neres concebidos nos países europeus que antecederam o Brasil 
quanto à iniciativa de atraírem adultos e idosos para programas 
de extensão nas universidades, públicas ou privadas, a partir da 
década de 1980, sua missão continua a ser, ainda hoje, a conso-
lidação, em nosso meio acadêmico e comunitário, dos valores, 
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objetivos e práticas educacionais que foram estabelecidos para 
gerar o discurso político inicial para criação do NIETI/UFPB, 
qual seja, tratar as questões relacionadas ao processo do enve-
lhecimento, no nível de ensino, pesquisa e extensão universitá-
ria, além de discutir, analisar, e intercambiar o saber relacionado 
à área de Gerontologia e de Geriatria no âmbito UFPB e demais 
instituições relacionadas ao cuidado da velhice paraibana. 

A tecnóloga Mirian Lúcia Trindade foi a terceira coordena-
dora do NIETI/UFPB entre os anos de 1998 a 2002, ou seja, por 
dois mandatos consecutivos. Seu envolvimento com a fundação 
do núcleo se deu a partir de sua amizade e convivência profis-
sional com a primeira idealizadora do NIETI/UFPB, professora 
Teresa Aquino, com quem trabalhava na referida instituição de 
ensino superior:

Falar do NIETI é bom demais! Porque quando Tere-
sa [Aquino] pensou na primeira proposta, do NIETI, 
falando do NIETI, foi em 91, aí ela começou a me cha-
mar: Mirian vamos ver se a gente lança um trabalho. 
Eu não dou para essas coisas não! (mas para quê, para 
terminar não dando certo?) Aí ela disse não, e fomos 
procura prof. William [Pinheiro de Vasconcelos]. 
(TRINDADE, 06/05/2008)

Como se vê, Mirian Lúcia Trindade relutava em participar 
de um projeto que envolvia a temática do envelhecimento devi-
do à falta de incentivo tanto por parte dos órgãos deliberativos 
quanto pelos centros e departamentos da própria UFPB em as-
sumir o seu papel de divulgadora de conhecimentos capazes de 
transformar a realidade social dos idosos. Outro empecilho, de 
ordem pessoal, se devia a sua inexperiência profissional com o 
público idoso e mesmo o seu desconhecimento frente às questões 
envolvidas no processo de envelhecimento humano:

[...] ai eu disse oh Teresa [Aquino] como foi que você 
se lembrou de mim num negócio desse? Que eu nunca 
nem tive interesse num negócio desse, tinha até cer-
ta reação de falar em velhice e em envelhecimento, 
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imagine isso há 16 anos atrás! Mas depois que a gente 
estuda né, a gente muda muito e vê que é muito bom 
envelhecer! Quem não envelhece morre! Ai eu não en-
tendi isso quando Teresa [Aquino] falava isso a vinte 
e tantos anos atrás é muito bom envelhecer...não na 
época não dava pra entrar na minha cabeça, na época 
não dava...hoje eu vejo que é muito bom saber enve-
lhecer! (TRINDADE, 06/05/2008)

Assim percebemos que o NIETI/UFPB nasceu de manei-
ra relativamente intuitiva, semelhante ao programa pioneiro da 
Universidade da Terceira Idade de Toulouse, na França, no senti-
do de que, em sua maioria, os coordenadores e colaboradores do 
referido núcleo não eram especialistas em gerontologia, mas sen-
tiam um apelo pessoal proveniente do que identificavam como as 
necessidades dos idosos que os circundavam. 

Em 1993, dada à necessidade de formação educacional 
gerontológica nos quadros do NIETI/UFPB, Mirian Lúcia Trin-
dade inicia o Curso de Especialização em Gerontologia Social da 
Universidade Estadual do Ceará e, ao mesmo tempo, inicia suas 
atividades de extensão dentro do núcleo:

O primeiro curso de extensão do NIETI fui eu que dei 
viu! Eu tava até recordando aqui, o primeiro curso 
que apresentei uma proposta foi durante meu estágio 
supervisionado da Especialização em Fortaleza, que 
era aqui no NIETI [...] Então eu tive a idéia de ofe-
recer esse curso de extensão [questões relacionadas 
ao período da meia-idade] então olha o tema que eu 
dei: questões relacionadas ao período da meia idade... 
não, meia idade: período de mudanças e desafios. E... 
é porque era o que eu tava vivendo no momento e, 
eu queria ajudar de alguma forma, como era que eu 
podia ajudar alguém? Eu achava que poderia... então 
foi uma experiência tão interessante! (TRINDADE, 
06/05/2008)

Vale salientar que essa premissa contida na proposta do 
curso de extensão coordenado por Mirian Lúcia Trindade na 
década de 1990 remonta as origens históricas do próprio NIE-
TI/UFPB, a saber, as Universidades da Terceira Idade. Pensa-
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da ideologicamente como uma Universidade da Terceira Idade 
para a UFPB nos moldes de Pierre Vellas – preocupação com a 
qualidade de vida do idoso, promoção de saúde, participação e 
autonomia, oferta de oportunidades educacionais e culturais que 
permitam desenvolvimento pessoal e coletivo e inserção social 
dos idosos – o NIETI/UFPB acabou sendo implantado como um 
núcleo integrado de estudos e pesquisas cuja meta inicial seria 
desenvolver um programa amplo de estudo, pesquisa e extensão, 
da qual a Universidade da Terceira Idade fosse um segmento. 
(AQUINO, 1994)

Prezando a relação de integralidade das ações de ensino 
– pesquisa – extensão e justificando sua nomenclatura, nasce à 
primeira atividade integrada do NIETI/UFPB no interior da ins-
tituição de longa permanência para idosos denominada Vila Vi-
centina Júlia Freire, situada em João Pessoa/PB:

[...] quando começamos na Vila Vicentina, foi em 95, 
foi como pesquisa, coordenada pela professora Ma-
rilene [Correia Cabral] com auxílio do CNPq, tem no 
folheto [Boletim do NIETI], então quando a gente viu 
dai à necessidade de se fazer algo, de investir nessa 
parte de educação. A educação é fundamental. [...] 
Nessa questão da educação, ela é fundamental em to-
dos os sentidos, até porque eles se envolvem na ques-
tão da higiene, da importância de tomar um banho, 
na saúde bucal, tudo isso a gente pedia ajuda de pro-
fissionais da UFPB [...] Então a gente sempre tentava 
descobrir, identificar qual era os outros projetos para 
utilizarmos. (TRINDADE, 06/05/2008)

Também era preocupação corrente dentre as atividades do 
NIETI/UFPB à necessidade de se manter relações dialógicas ho-
rizontalizadas como nos diz Trindade, em entrevista concedida 
no dia 06/05/2008,

[...] então naquele tempo a gente tinha a preocupação 
de que os professores e as pessoas que iam procurar 
trabalho de extensão ou que fosse produzir a mono-
grafia, dissertação, enfim, para não utilizar os idosos 
como objetos de estudos.
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Outro enfoque presente nos cânones institucionais do 
NIETI/UFPB desde os anos 1990 é o valor político consignado 
à educação como instrumento transformador da realidade social 
do idoso:

Essa questão de direito do idoso é compromisso de to-
dos, não é não? Aí cada um tem que fazer a sua parte, 
você não pode só esperar pelo governo e o governo não 
pode só esperar pela família. [...] A política do idoso ta 
aí, a Política Nacional do Idoso, desde 94. Mas o que 
é que precisa gente? Investir na educação. E o que se 
precisa? É capacitar os profissionais. [...] você vê, de 
94 até hoje ainda não foi possível implantar a Política 
Nacional do Idoso, nós não temos profissionais sufi-
cientes, capacitados, qualificados pra implantar essa 
política. (TRINDADE, 06/05/2008)

E mantendo-se numa proposta de educação permanente, 
buscando o desenvolvimento de potencialidades, de novos proje-
tos de vida e estimulando a participação ativa do idoso na família 
e na comunidade o NIETI/UFPB promoveu, no final da década 
de 1990, cursos de alfabetização tanto para idosos asilados quan-
to para aqueles que viviam em comunidade:

A gente deu vários cursos de alfabetização para ido-
sos. [...] o primeiro foi para atender as dificuldades 
dos idosos na Vila Vicentina. Então Roberto [exten-
sionista do NIETI/UFPB], do setor de comunicação, 
foi fazer um treinamento no Centro de Educação [da 
UFPB], levando o coordenador para a Vila Vicentina. 
Este se sensibilizou na época e a gente montou um 
projeto, tem lá o projeto [no NIETI/UFPB], o primei-
ro curso de alfabetização para idosos na Vila Vicentina 
[Júlia Freire]. (TRINDADE, 06/05/2008)

Além da educação permanente de idosos, não se podia 
perder de vista naquele momento histórico de consolidação ins-
titucional do NIETI/UFPB a qualidade das suas atividades pro-
postas, sendo fundamental e consensual dentro da equipe que a 
prioridade fosse também à qualificação educacional dos profis-
sionais liberais envolvidos na assistência ao idoso:
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A gente viu quanto que esse curso, o de Especialização 
em Gerontologia [promovido pelo NIETI/UFPB], me-
lhorou a assistência, o atendimento as pessoas idosas, 
porque antes o atendimento deixava muito a desejar 
[...]. A gente percebeu que com o curso o NIETI deu 
essa contribuição valiosíssima, nessa parte de capa-
citação, de capacitar os profissionais para atender os 
idosos. (TRINDADE, 06/05/2008)

Enfim, sobre o mérito de ser uma das co-fundadoras do 
NIETI/UFPB em sua vida pessoal e profissional Trindade, em 
entrevista concedida no dia 06/05/2008, nos relata o seguinte:

O NIETI deu e continua dando uma contribuição bas-
tante importante tanto para quem fazia parte do gru-
po da fundação e a quem continua membro. Eu estou 
aqui na UNIPB [Faculdade Unida da Paraíba] desde 
2007, mas o NIETI foi uma parte da minha vida pro-
fissional, mas o maior referencial mesmo pra mim foi 
Teresa Aquino.

Essas últimas palavras de nossa entrevistada demonstram 
a importância de fazer parte da história do NIETI/UFPB e, con-
comitantemente, da trajetória da professora Teresa Aquino, que, 
por sua vez, se mistura com a história do próprio núcleo, qual 
seja: sua luta para a efetivação do NIETI/UFPB como espaço pri-
vilegiado do debate educacional da Gerontologia na Paraíba.

Assim percebemos, através das representações produzi-
das pela ação da memória de Mirian Lúcia Trindade, que o NIE-
TI/UFPB surgiu de forma intuitiva, a partir da perseverança de 
professora Teresa Aquino em transpor o fosso que separava esta 
mesma universidade da sociedade paraibana, bem como no seu 
envolvimento em repensar as relações entre as duas instâncias 
ao mesmo tempo em que se baseava no modelo de educação per-
manente das Universidades da Terceira Idade espalhadas pelo 
Brasil na década de 1980. 

Segundo o mesmo relato de Mirian Lúcia Trindade, pare-
ce-nos ter pesado na decisão da equipe do NIETI/UFPB o desejo 
de investir numa área emergente e de buscar os dividendos so-
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ciais e institucionais inerentes ao atendimento de uma popula-
ção normalmente excluída, a saber, a idosa. No entanto, o que 
fica evidenciado em sua entrevista é a aceitação, após um breve 
período de relutância, do desafio de lutar pelo reconhecimento 
do citado núcleo nas instâncias políticas e educacionais dentro 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), pois este espa-
ço universitário não era pródigo em reconhecer trabalhos com 
o público idoso. Mas, apesar dessa luta interna, o que mais se 
evidenciou como propósito comum do NIETI/UFPB, a partir do 
entendimento desta entrevista de História Oral, foi a capacidade 
de seus integrantes em rever os mitos, estereótipos e preconcei-
tos vinculados ao processo de envelhecimento humano a partir 
da promoção de uma prática educacional gerontológica cidadã.
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UM SABER A COMPREENDER: 
O AMALÁ DE XANGÔ DO ILÊ AXÉ OMÓ TIFÉ

MADELYNE DOS SANTOS BARBOSA
Graduanda em Pedagogia (UFC) – madedossantos@hotmail.com

ÉDEN DOS SANTOS BARBOSA
Graduando em Pedagogia (UFC) – barbosa.eden@gmail.com

Um saber para compreender: conceitos e definições

O presente artigo foi extraído como parte do estudo mo-
nográfico de título: O AMALÁ DE XANGÔ: HISTÓRIA, MEMÓ-
RIA E RITO NO ILÊ AXÉ OMÓ TIFÉ, que fora apresentado à 
Faculdade de Educação em junho de 2015. E que surgiu do inte-
resse em averiguar saberes milenares, bem como registrar suas 
particularidades e singularidades. Desta forma, para o registro 
e averiguação dos dados foi empregada a técnica de pesquisa 
qualitativa BOGDAN e BIKLEN (1994). Ao passo que se buscou 
compreender as nuances de particularidades e complexidades do 
fenômeno em si, o Amalá de Xangô do Ilê Axé Omó Tifé. 

Assim, uma das preocupações desta pesquisa foi o proces-
so e não o produto finalizado, ou seja, as conclusões são de cunho 
subjetivos, os dados construídos e coletados apresentados no es-
copo deste trabalho já apresentam a riqueza que foi o processo de 
estudo e pesquisa.

Ponderando a necessidade de um conhecimento prelimi-
nar acerca de algumas definições, afim de que a compreensão 
desse estudo flua da melhor forma, sucintamente com apoio no 
texto de José Flávio Pessoa de Barros (2005, p. 21) é possível di-
zer que o Candomblé é uma reelaboração de várias culturas afri-
canas dando origem a várias nações de Candomblés no Brasil. 
Desta forma, é uma religião afro-brasileira possuidora de uma 
memória ancestral transmitida oralmente. Enfatizando, é uma 
religião de matriz africana, sim, mas genuinamente brasileira e 
da qual qualquer pessoa pode participar.

mailto:madedossantos@hotmail.com
mailto:barbosa.eden@gmail.com
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Seguindo em definição e conceito, é necessário entender 
quem é Xangô. Pois bem: trata-se de um orixá ou divindade do 
Candomblé que em Verger (2002, p.134) pode ser descrito em 
aspectos histórico e divino. Na África, como personalidade histó-
rica, está no grifo a seguir:

Como personagem histórico, Xangô teria sido o ter-
ceiro Aláàfin Òyó, “Rei de Oyó”, filho de Oranian e 
Torosi, a filha de Elempê, rei dos tapás, aquele que 
havia firmado uma aliança com Oranian. Xangô cres-
ceu no país de sua mãe, indo instalar-se, mais tarde, 
em Kòso (Kosso), onde os habitantes não o aceitaram 
por causa de seu caráter violento e imperioso; mas ele 
conseguiu finalmente, impor-se pela fala força. Em 
seguida, acompanhado pelo seu povo, dirigiu-se para 
Oyó, onde estabeleceu um bairro que recebeu o nome 
de Kossô. Conservou, assim, seu título de Oba Kòso, 
que, com o passar do tempo, veio fazer parte de seus 
oríkì. (VERGER, 2002, p.134)

Assim, se observa em evidência histórica a existência de 
Xangô como rei de Oyó na África. Pierre Verger (2002, p.135), 
contudo, ressalta que, no aspecto divino Xangô ainda é filho de 
Oranian, sendo divinizado pelo fato de ter como mãe Yamase1 
e três divindades femininas como esposas: Oiá,2 Oxum3 e Obá.4

De tal modo, Xangô é o rei Africano, especificamente rei de 
Oyó, que se divinizou por sua imponência e mitologia, no Brasil, 
é o Orixá que é rei e tem como seu principal atributo a justiça. O 
povo de santo5 o reverencia nas quartas-feiras, seu dia da sema-
na. Em suas representações icônicas, sempre usa coroa e um par 
de machados chamados oxê. Seus filhos de santo usam colares de 

1 Grande mãe africana, mãe de Xangô. Ver Prandi(2000), Verger (2002), Valla-
do(2002).
2 Orixá do Panteão africano, também conhecida como Yansã. Divindade dos raios 
e dos vetos. Primeira esposa de Xangô.
3 Orixá do Panteão africano. É a divindade das águas doces, do amor e da fertili-
dade. Segunda esposa de Xangô.
4 Orixá do Panteão africano. É uma divindade guerreira, rainha e fundadora da 
sociedade feminina Elecô Gelêdê. Terceira esposa de Xangô.
5 Termo atribuído aos adeptos de religões de Matriz africanas no Brasil.
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contas brancas e vermelhas, alternadas. Sua cor é o vermelho e 
sua comida preferida é o Amalá.

O Orixá Xangô confere no Brasil grande expressão e enor-
me abrangência. Seu culto e a força do seu nome findam por de-
signar praticamente um sinônimo de culto de matriz africana. 
É tanto que, em alguns templos do Estado de Pernambuco, se 
percebe isso. No recife, alguns Candomblés chamam-se Xangô, e 
além disso, existem os Xangôs, que são cultos específicos.

O culto de Xangô é muito popular no Novo Mundo, 
tanto no Brasil como nas Antilhas. No recife, seu 
nome serve mesmo para designar o conjunto de cultos 
africanos praticados no estado de Pernambuco. (VER-
GER, 2002, p.139).

Desta forma, Xangô é uma divindade do Candomblé de 
subjetividades míticas e históricas, o que justifica, talvez, sua 
grande expressão no culto às religiões de matriz africana no Bra-
sil. Assim, o rei das quartas é o senhor do Amalá (oferenda e rito).

No local pesquisado, este processo ritual ganhou um con-
torno com sutis diferenças. No Ilê Axé Omo Tifé, todas as quar-
tas, em tradição, o rei Xangô convida todo panteão de Orixás a 
participar de seu banquete, o Amalá de Xangô (rito). 

A história do amalá: da oferenda ao ritual

Amalá de Xangô é um vocábulo muito presente nas casas 
de Candomblé de todo País, principalmente pelo fato de que no-
meia a comida que se oferece ao Orixá Xangô.

Desta forma, sua origem e fixação no universo litúrgico e 
cultural dos povos de terreiro ocorreu no limiar histórico do ad-
vento da colonização brasileira, que trouxe às terras nacionais uma 
grande gama cultural, que ao se somar à forte influência e resistên-
cia indígena, foram definindo o panteão étnico e cultural do Brasil. 

A primeira leva de escravos de que temos notícia se-
gura desembarcou em 1538. Vinha de São Tomé, ini-
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ciando assim o tráfico das chamadas “peças de Gui-
né”. A palavra “Guiné” designa uma origem geográfica 
altamente imprecisa, a ponto de o próprio Vice-Rei, 
Conde dos Arcos, reclamar dessa dificuldade já em 
1758, dizendo não conseguir saber ao certo de que 
país se tratava. Ao que parece, os primeiros escravos a 
chegarem em solo brasileiro eram Peules e Mandigas, 
parcialmente islamizados. No século XVII, Angola 
tornou-se o grande fornecedor, bem como o Congo, 
de tal maneira que os “Negros Bantos” se espalharam 
por toda costa brasileira. No final do século XVIII, e 
primeira metade do século XIX, particularmente na 
época do “contrabando”, entram no Brasil grandes 
contingentes de “negros da Costa”, daomeanos, na-
gôs, haúças. A chegada relativamente recente (menos 
de 150 anos) desses povos explica em grande parte o 
predomínio de seus descendentes na região da Bahia, 
que gozava de um quase monopólio de importação 
graças a suas ligações diretas com os reis de Daomé. 
(AUGRAS, 2008 p.28).

Os negros escravizados, trazidos da chamada Costa dos 
Escravos que aqui deportaram, em um contingente de quase cin-
co milhões, trouxeram consigo suas tradições religiosas, gastro-
nômicas e culturais.

No Brasil, os índios com alimentação à base de fari-
nha de mandioca, peixes, caças, mostram uma culiná-
ria ecológica. Na costa, África, impera o dendê junta-
mente com inhames, bananas, pimentas, feijões entre 
outras delícias, como quiabos e camarões. Como se o 
Brasil fosse um enorme caldeirão, convivem e mistu-
ram-se diferentes e saborosas contribuições gastronô-
micas. (MIRANDA, 2003, p. 70).

Mesmo escravizados, os africanos para cá trazidos tinham 
suas histórias, tradições e costumes. Sob a guarda do sigilo, vi-
venciavam seus signos ancestrais, A histórias de seus povos do 
além-mar aqui se firmaram, de sorte que a tradição oral se sig-
nifica ante a repressão e escravidão; os africanos ensinavam em 
palavras, com suas histórias e ritos. 
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De tal modo, esses africanos que no Brasil chegaram, com 
a finalidade da exploração escravocrata, firmaram-se e resistiram 
em muitos aspectos, dentre eles, o cultural. A região da Bahia, foi 
o lugar onde estudos históricos apontam ter sido o grande celeiro 
de salvaguarda de tal preciosidade cultural africana, lugar onde 
se fundou o primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, que com 
seus filhos-de-santo levaram a cultura milenar do Candomblé 
Afro-brasileiro e baiano a todo Território brasileiro.

No registro bibliográfico a seguir, observam-se dados que 
se referem à fundação de um dos maiores e mais importantes 
templos de Candomblé da Bahia, a Casa Branca do Engenho Ve-
lho, no bairro da Barroquinha, em Salvador.

No século XIX, nascido da iniciativa de negros iorubas 
que se reuniram na irmandade religiosa na igreja da 
Barroquinha, em Salvador, fundou-se o primeiro tem-
plo ioruba baiano, chamado de Ilè Iyá Omi Asè Airá 
Intilè, dedicado a Xangô, tendo à frente as sarcedoti-
sas africanas Iyalussô Danadana e Iyanassò Oyó Akala 
Magbo Olodumaré Asè Da Ade Ta. Com o falecimento 
da primeira, o terreiro passou a ser conhecido como 
Ilè Asé Iyá Nassò Okà, ou, como ainda hoje o chamam, 
Casa Branca do Engenho Velho, alusão ao bairro do 
Engenho Velho, onde está localizado6. (VALLADO, 
2010, p.27).

Por conseguinte, pode-se ter uma noção de como ocorreu 
a constituição e a fundação do primeiro terreiro de Candomblé 
Ketu7 na Bahia, o que conduz a se dizer, o primeiro do Brasil. Es-
tudos apontam que os candomblés surgidos após esta data tive-
ram grandes influências da Casa Branca do Engenho Velho, que 
ainda hoje existe na Barroquinha.

Desta forma, os africanos que aqui chegaram trouxeram 
consigo uma gama de influências culturais (idioma,  religiosidade, 

6 A história do candomblé em seus primórdios está longe de ser inteiramente 
esclarecida. Elementos novos e hipóteses promissoras têm resultado de novas 
pesquisas, como as de Renato da Silveira (2006) e Luís Nicolau Parés (2006).
7 Candomblé Ketu é uma das nações do Candomblé que tem como divindades os 
Orixás.
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culinária, vestimenta e afins) que se tornaram fundantes cultu-
rais do povo brasileiro.

Na religiosidade do Candomblé, a extensão da África ao 
Brasil foi imensurável. Assim, sob forte influência africana, o 
Amalá de Xangô, inicialmente, se incorpora na culinária litúr-
gica das Casas de Candomblés e de culto afro-brasileiro. Olga do 
Alaqueto, em seus escritos sobre A comida de Santo numa casa 
de queto da Bahia (2010), traça as relações históricas, sociais e 
litúrgicas das comidas sagradas que da África vieram em tradição 
oral e que nos terreiros se firmaram.

Os orixás e os voduns voltaram a comer no Brasil suas 
comidas preferidas, preparadas por africanos de vá-
rias nações, que se tornavam comidas de sacrifício – 
feitas com os cuidados especiais devido aos deuses –, 
mas que eram custosas, caras, por não serem mais a 
comida africana de cada dia. (REGIS, 2010, p.18).

Portanto, os orixás no Candomblé são divindades que em 
louvores recebem alimentos como sinal de respeito, honra e de-
voção. Existem muitas tradições e mitos que explicam o gosto e 
paladar de cada entidade.

A oferenda ritual é uma forma de socialização entre os ho-
mens e suas divindades. Os homens, ao ofertarem o alimento sa-
grado, percebem sua fé e identidades mais fortes.

O ato de alimentar o Orixá é denominado de oferenda, 
Olga de Alaqueto (2010) muito bem conceitua esse ato ritual, 
fundamental na liturgia do Candomblé no Brasil.

Uma oferenda implica uma relação de status assimé-
trica, uma certa inferioridade da parte da pessoa que 
faz a oferenda e uma clara, ou sentida, ou sabida, por-
tanto evidente superioridade da parte de quem a rece-
be. O presente, a dádiva, pode envolver também uma 
relação de status, mas essa relação tende a ser criada 
pelo ato de dar e receber, não reconhecida ou parcial-
mente resolvida por tal ato. (RÉGIS, 2010, p.20).

Partindo da compreensão de oferenda, posso agora pensar 
no Amalá, como prato ou iguaria que se oferece ao Orixá Xangô. 
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Em citação que segue, nota-se uma dentre tantas denominações 
do Amalá oferenda: 

Prato predileto do cardápio ritual do orixá Xangô. O 
amalá é preparado com quiabos cortados em rodelas 
bem finas, temperados com cebola, camarão seco e 
azeite-de-dendê. Adicionam-se ervas, tais como: taio-
ba, mostarda, bredo, capeba e outras. É de preceito é 
tradição colocar doze quiabos inteiros, na gamela de 
madeira onde é servido o amalá, guarnecendo com 
acaçá, sem folhas de bananeira. É assim recebido no 
peji de Xangô o seu prato principal condicionado ao 
lendário desse orixá guerreiro e justo, forte pelos seus 
princípios vitais de controle dos elementos meteoro-
lógicos da natureza. (LODY. 1998, P. 150).

 O preparado de quiabos lavados e cortados, em tamanho 
pequeno, cozido, e acrescentado com um refogado de azeite de 
dendê, camarão seco, cebola e sal, coroado com quiabos inteiros, 
acarajés,8 em uma gamela9 de madeira é a comida preferida do 
Orixá Xangô. Costumeiramente, os templos religiosos de matriz 
africana ofertam em sinal de devoção.

José Flavio Pessoa de Barros, autor do livro A fogueira de 
Xangô, o Orixá do fogo (2005) reporta-se à apreciação aos quia-
bos pelo Orixá, que é rei do fogo Xangô: “o interdito de comer 
quiabo pode estar relacionado à sua condição de comandante mili-
tar.” Desta forma, o autor buscou em fontes históricas e míticas da 
tradição oral elementos que explicam a preferência pelo quiabo. 

Assim sendo, o quiabo e sua combinação de ingredientes, 
adicionados ao processo de fazer e servir com fé, respeito e devo-
ção. No Amalá para Xangô, busca-se agradá-lo em voto e sociali-
zação da fé coletiva que, desde o preparo até a entrega do prato à 
divindade se empenhou em súplicas e agradecimentos.

Fato bastante curioso, entretanto, decorre da questão de 
o Amalá de Xangô ser a nomenclatura atribuída ao ritual, cele-

8 Bolinho feito com massa de feijão fradinho e frito no azeite-de-dendê. Comida 
preferida do Orixá Oyá.
9 Refratário de madeira.
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bração, das quartas-feiras nas casas de Candomblé de Fortaleza. 
Popularmente, os adeptos e frequentadores dos ilês dizem que o 
Amalá, rito das quartas, leva este nome pelo fato de Xangô ser o 
grande rei, o rei que come nas quartas, ou o senhor das quartas-
feiras. Assim, em sua homenagem, quarta é dia de Amalá nos 
Candomblés de Fortaleza. Tornou-se comum ouvir dos adeptos 
do Candomblé a ideia de que quarta-feira é dia de Amalá, fazen-
do referência ao ritual, seja ele mensal ou semanal.

O olhar específico para o amalá do ilê axé omótifé

Na casa de Candomblé onde este estudo ocorreu, Ilê Axé 
Omó Tifé, o Amalá de Xangô se mantém em elementos, ritos e 
tradição há quase 40 anos. Sob a liderança da Ialorixá Valeria 
de Logun Edé, todas as quartas é servido o banquete dos Ori-
xás cultuados na Nação Ketu. Todos orixás da casa participam 
do banquete, todos recebem as oferendas, devidamente ofereci-
das ou como se diz na fala ritual, arriadas aos pés, de frente aos 
assentamentos dos orixás, para que, logo em seguida, toda a co-
munidade religiosa reze, cante e dance, consagrando este grande 
momento de oferta e comunicação com as divindades iorubanas. 

É relevante evidenciar que foram iniciadas as observações 
participativas em novembro de 2014. Nessas visitas, foram feitas 
observações e participações e, assim, os dados foram sendo le-
vantados. Geralmente chegávamos ao Ilê pela manhã, se tomava 
o banho de limpeza, ou abô,10 se vestia a roupa de ração,11 sau-
davámos os quartos dos Orixás e a mãe de santo, e, em seguida, 
começava a pesquisa participativa.

A ajuda nos serviços e especificidades que houvesse na-
quela dada ocasião, também era parte da pesquisa. Limpava-se 

10 Banho preparado com ervas maceradas e concentradas em um pote de barro, 
que tem a finalidade mística de retirar as impurezas espirituais leves.
11 Nome dado à roupa branca de linhão usada no terreiro para os trabalhos sejam 
eles na roça ou na cozinha.



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

EVIDÊNCIAS ORAIS DE MIRIAN LÚCIA TRINDADE SOBRE O DEBATE GERONTOLÓGICO NA UFPB NOS ANOS 1990

59

Artigos Completos
GT 2 – Memória, Oralidade e Educação

o terreiro, aguava-se as plantas, e, após tudo limpo e organizado, 
íamos ajudar na cozinha o preparo do banquete.

A constituição dos dados no Ilê Axé Omó Tifé ocorreu por 
cinco meses de observação e participação da rotina do terreiro 
nas quartas-feiras (dia do Amalá). 

Em definição de Olga do Alaqueto (2005, p.75) sobre o ter-
mo Amalá, este é uma palavra em ioruba para designar pirão de 
inhame; entretanto, em suas reflexões, exprime que, na Bahia e 
em outros estados, o nome amalá dá a estrutura do prato em si, 
ao passo que muitos autores chamam de amalá apenas o caruru 
de Xangô. 

Assim, buscando semelhanças e distinções, da análise ini-
cial do assunto, fomos nos aprofundando nos estudos do Amalá 
do Ilê Axé Omó Tifé. Averiguando, também, sobre a história do 
rito nesse terreiro, em conversas com a Yalorixá, ao passo que 
percebemos que, no Ilê Axé Omó Tifé tudo se faz conforme a tra-
dição; consoante uma fala recorrente e contundente, aos seus 
filhos, a mãe de santo costuma afirmar: Eu não inventei Can-
domblé. 

Na análise desse discurso, percebo a referência que a líder 
espiritual faz à tradição e aos ensinamentos, ao afirmar que não 
inventou Candomblé. Indiretamente, pois, ela nos diz que os en-
sinamentos e ritos vêm antes dela mesma, e que o que se repassa 
deve ser mantido e preservado em tradição no dia a dia. 

Portanto, o Amalá das quartas no Ilê Axé Omó Tifé é uma 
tradição que se mantém ao longo de quase 40 anos, que Yá Va-
léria aprendeu e seguiu os passos de sua mãe de santo Iraciana 
Santana, baiana, que consigo trouxera os saberes e modos de fa-
zer Candomblé, tal e qual aprendera na Bahia nos anos 1960.

Em reflexão sobre o observado no lido com a tradição dos 
rituais, e como esses saberes se repassam e ao mesmo tempo se 
guardam, no sentido de preservação, Yá Valéria é uma líder espi-
ritual e social por demais acessível às questões e dúvidas que por 
eventualidade seus filhos venham ter. O que se ensina se cobra, é 
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esperada uma conduta, por parte daquele a quem o ensinamento 
foi direcionado, uma postura digna e merecedora da tradição re-
passada. Dialogando com o observado in loco e o texto de Barros 
(2005), acrescento, ainda, que os ensinamentos percorrerão toda 
a vida religiosa do adepto do Candomblé.

O aprendizado é produto da vivência e de um proces-
so iniciático que se concretiza através da transmissão 
oral do saber. É comum, entretanto, que os mais no-
vos iniciados tenham cadernos onde anotam o que é 
por eles observado: os cânticos, preces e outras pre-
ciosidades recolhidas no cotidiano, contudo, jamis 
deixam perceber a sua exitência guardando-o em ab-
soluto segredo. (BARROS, 2005, p.65).

Desta forma, os membros do Ilê Axé Omó Tifé possuem 
a cada dia, a cada rito ou função, a oportunidade de a aprender 
mais, de evoluir nos ensinamentos religiosos e litúrgicos do Can-
domblé. E no Amalá de Xangô não é diferente.

O Amalá de Xangô (rito) do Ilê Axé Omó Tifé tem início com 
o amanhecer. Os membros que estão na casa, bem como os que 
estão a chegar, logo tomam seu banho de abô, vestem sua roupa 
de ração e reverenciam os Orixás em seus quartos, batendo paó.12

Logo, ou algum filho da casa se disponibiliza para comprar 
os quiabos e trazê-los ao Ilê ou a própria Yalorixá os encomenda 
diretamente do fornecedor. A escolha dos quiabos segue orienta-
ções precisas da Yá O quiabo deve ter cor viva, ser grande e com 
as pontas inteiras; deve-se pegar e sentir a viscosidade do fruto. 
A seleção do legume, é a parte inicial deste processo, pois é esta 
escolha detalhada que caracteriza o fato de servir à altura o rei de 
Oyó. Um bom ingrediente irá preparar uma boa refeição. 

Compra-se em torno de 6 a 12 quilos de quiabos, números 
não aleatórios, mas que evocam o caráter místico dos Odus13 de 

12 É a combinação de palmas cadenciadas que tem a finalidade de despertar o 
bem que existe em cada filho-de-Santo. Com elas se estabelece a comunicação 
com os Orixás.
13 A tradição iorubá aponta a existência de 16 Odus principais. Em cada odu,  te-
mos os poemas relatam as histórias dos orixás.
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Xangô. Os filhos que na roça estão, limpam, varrem, organizam 
todo o espaço físico para a chegada dos demais e para o grande 
banquete.

Após tudo limpo, sob orientação de Equéde14 Silvia de Ye-
manjá, as mulheres ajudam no preparo das oferendas. Dentro da 
preparação, existe uma série de outros ingredientes a serem adi-
cionados de forma harmoniosa e ritual. Os grãos (milhos, feijões 
e arroz), os condimentos (azeites, mel e sal), camarão e frutos, 
geralmente, já são comprados pela a Ialorixá em quantia sufi-
ciente para o mês. E, mesmo assim, ela acompanha o processo 
de forma atenciosa. Tanto esmero reflete o fato de não desagra-
dar os orixás, pois a oferenda, caso seja feita com algum erro ou 
mau preparo, pode vir a prejudicar o Axé e a comunicação com 
os orixás.

Uma vela é acesa e um copo com água são colocados na 
cozinha de santo, em tradição e fundamento que Yá Valéria 
mantém. Os grãos vão para a panela e ao fogo. Em tudo há um 
fundamento. As quantidades, o tempo de cozimento, o modo de 
mexer a panela para não queimar a comida, em tudo há um moti-
vo, uma razão que explica. É um conhecimento simples, mas que 
envolve múltiplas ordens conceituais. Um saber de tradição é um 
saber multicultural.

Os princípios cognitivos do terreiro, o sentir, a devoção, o 
amor pelo Orixá em consonância as orientações e fundamentos 
aferventam a comunicação entre os filhos de santo e os Orixás, 
num fortalecimento da devoção e da identidade, individual e co-
letiva. 

É chegada a hora de arriar as comidas para cada um dos 
Orixás. Os filhos um a um pegam um dos pratos, o levam em 
reverência, acima de sua cabeça, até a morada da divindade. Che-
gando ao quarto, ajoelham-se, dão três pancadinhas com o prato 
no chão. Em seguida, bate-se o paó e acendem-se velas.

14 Cargo honorífico destinado às mulheres que servem e cuidam dos Orixás e que 
não entram em transe.
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Em agrado e fé os filhos levam aos seus Orixás os alimen-
tos sagrados, sacralizados. para as divindades ancestrais, na ple-
na certeza de que o Orixá, que ali está a receber sua comida, sa-
tisfeito estará. 

Os homens agradam os deuses oferecendo-lhes uma 
parte do que produzem para a própria sobrevivência, 
especialmente a comida. É assim na religião dos an-
tepassados. Os mortos continuam a ser considerados 
membros presentes da família e devem ser tratados 
como tal. Recebem tratamento semelhante ao dispen-
sado aos vivos, sendo portanto alimentados. (PRAN-
DI, 2007, p.177)

Outro aspecto relevante nas quartas de Amalá do Omó 
Tifé, é a reunião que precede o ritual, reza ou xirê. A Ialorixá 
Valéria, sentada em sua cadeira, seus filhos em torno, sentados 
no chão, em sinal de respeito hierárquico, socializam e debatem 
informações relevantes ao funcionamento da roça, calendário li-
túrgico e de funções, bem como relações sociais são pautas fre-
quentes nas reuniões semanais que, no templo religioso, aconte-
cem. Desta forma, o Amalá de Xangô, mais do que um rico rito 
de fé, é uma expressão da organização política e social do Ilê Axé 
Omó Tifé.

Cada orixá tem suas preferências alimentares. Para 
agradá-lo e, assim, contar com sua proteção, é preciso 
saber que tipo de carne ele gosta mais, quais os seus 
pratos prediletos, quais os temperos que devem ser 
usados, que bebidas devem ser oferecidas. (PRANDI, 
2007, p.179).

Após o ritual do Amalá no Ilê Axé Omó Tifé, Iá Valéria con-
vida todos os participantes a um tradicional jantar, ou ajeum, em 
ioruba. Em um gesto de gentileza e delicadeza, sempre bem rece-
bido por todos. Assim, após alimentarem a espiritualidade agora 
alimentam o corpo, pois já é tarde da noite, e logo irão embo-
ra. Deste modo, mais do que repor as energias gastas ou matar a 
fome, o comer no terreiro cria uma ligação em comunicação entre 
os adeptos participantes e a ancestralidade dos Orixás e natureza.
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NARRATIVAS DE SI: BANDEIRAS DE LUTA EM RETALHOS DE MIM

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE FRANÇA
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

naidefernandes@hotmail.com
ANA LÚCIA OLIVEIRA AGUIAR

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
oliveiraaguiarpetro@gmail.com

PEDRO FERNANDO DOS SANTOS
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

pfspedrinho@ig.com.br

Introdução

A vida é mesmo uma imensa e colorida colcha de retalhos, 
em que cada retalho constitui-se de tecido variado, com textura 
e estampa delineada conforme o que se vive e o que se guarda 
na memória. A memória, esta vista como uma grande arca de 
madeira humana com um espaço infinito para se guardar as re-
cordações, as lembranças, a saudade e as aprendizagens tiradas a 
partir de momentos partilhados com diferentes personagens em 
cenários individuais e coletivos.

Como afirma Halbwachs (1990, p. 54), “não é menos ver-
dade que não nos lembramos senão do que vimos, fizemos, sen-
timos, pensamos num momento do tempo [...]”. Nesse sentido, 
procuro aqui registrar vidas partilhas em momentos de lutas, 
conquistas, desafios e crescimentos pessoais, a partir de vivên-
cias nos movimentos sociais. São trajetórias narradas num eu 
particular, mas reconstruídas sempre através de resgates das 
memórias, em que outros tantos “eus” estão presentes.

Não conseguiria reconstituir esta viagem sem a companhia 
de outras memórias, revisitadas em encontros calorosos, prosas 
infindáveis e alimentadas de saudades e alegrias do que foi vi-
vido, as fotografias e os relatórios de campo. Esse recontar das 
nossas vidas coletivas, solidárias e construídas como um ir e vir 
de linha e agulha em retalhos de gente e que hoje podemos nos 

mailto:naidefernandes@hotmail.com
mailto:oliveiraaguiarpetro@gmail.com
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II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

NARRATIVAS DE SI: BANDEIRAS DE LUTA EM RETALHOS DE MIM

65

Artigos Completos
GT 2 – Memória, Oralidade e Educação

aconchegar numa enorme colcha de sentimentos, de aprendiza-
gens, de lágrimas, de risos, de derrotas e de muitas conquistas. 
Esta colcha que nos ajudou a moldar a nossa identidade enquan-
to sujeitos sociais, sempre prontos a erguer a bandeira da luta 
em prol de uma sociedade justa e humana em todos os sentidos.

Pois, como afirma Pollak:

Podemos portando dizer que a memória é um ele-
mento constituinte do sentimento de identidade, tan-
to individual como coletiva, na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante do senti-
mento de continuidade e de coerência de uma pessoa 
ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 
1992, p. 05)

Refaço caminhos trilhados durante uma viagem com com-
panheiros e companheiras dos movimentos sociais, destacando 
o movimento feminista e o trabalho de mais de uma década com 
mulheres de Mossoró e região oeste do Rio Grande do Norte. Por 
tantas estradas por onde fomos deixando nossos rastros, levando 
o cheiro do chão pisado, o sal do suor escorrido em nossos cor-
pos, as mãos caliçadas pelas bandeiras empunhadas, carregamos 
também bagagens de lembranças históricas, que partilho aqui 
a partir das minhas memórias, mas também tomando empres-
tadas as memórias de várias mulheres guerreiras e destemidas, 
sempre com as mãos erguidas e os gritos bravos por vida digna 
para todas e todos.

Na luta me fiz mulher: O trabalho com grupos de mulheres

Voltar ao passado e rebuscar as memórias representa um 
reencontro comigo mesma numa viagem carregada de subjetivi-
dades e ressignificações de um universo coletivo construído por 
cheiros, suores e mãos entrelaçadas em volta da luta por direitos 
negados.

Josso (2010, p. 84), ao afirmar que “[...] ir ao encontro de 
si visa à descoberta e à compreensão de que viagem e viajante são 
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apenas um”, nos leva a compreender essa mistura de sentimen-
tos e sensações, em que dor e alegria já nem podem ser diferen-
ciados quando tantos “eus” se misturam em complexas subjeti-
vidades de sujeitos tão diversos, mas também tão homogêneos 
quando se dão as mãos e unificam os gritos em coros que ecoam 
e sonorizam os sonhos silenciados.

E nessa mistura humana vou refazendo o percurso de um 
trabalho realizado com mulheres de diversas comunidades de 
Mossoró e outras cidades do médio oeste do RN, recompondo 
bagagens, renovando o espírito da rebeldia e socializando his-
tórias de vidas que se conheceram na luta e se mostraram com 
identidades semelhantes nas marchas por um ideal de vida hu-
mana para todas as pessoas. Um percurso em que fui, também, 
encontrando mulheres professoras e que contribuíram significa-
tivamente para as reflexões que eu passei a fazer sobre as possi-
bilidades que esse trabalho me dava quanto à minha formação 
pessoal e profissional, na medida em que compreendo a prática 
docente pelo viés da intervenção na vida dos sujeitos.

Comecei uma relação de amor às causas sociais com as 
mulheres a partir do meu engajamento no movimento de mulhe-
res no ano de 1997, quando cheguei para morar em Mossoró. Por 
um curto período era apenas mais uma ativista do movimento e, 
através desse ativismo assíduo, iniciei o trabalho de forma sis-
temática com as mulheres de comunidades urbanas e rurais do 
município e de outros da zona oeste do estado, através de ativi-
dades de formação política e organização comunitária, enquanto 
funcionária contratada pelo Centro da Mulher 8 de Março, atual-
mente Centro Feminista 8 de Março, Organização Não-Governa-
mental fundada e com sede no município de Mossoró/RN.

Durante o período em que estive na equipe do CF8, acom-
panhei inicialmente grupos de mulheres de comunidades rurais, 
a partir de um convênio com a AACC – Associação de Apoio às 
Comunidades do Campo, também uma ONG que prestava assis-
tência técnica rural no tocante ao fortalecimento da agricultura 
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familiar. Acompanhávamos, especialmente, as mulheres de áre-
as de assentamentos que estavam em processo organizativo. Em 
Mossoró, acompanhei a formação de grupos de mulheres dos 
assentamentos Independência, Cabelo de Negro, Mulunguzinho, 
Lorena e Jucuri. Em Apodi, Sítio do Góes e São Manoel. Baraú-
nas, os assentamentos foram Poço Novo e Rancho do Pereiro. No 
município de Upanema, os grupos de mulheres eram concentra-
dos nos assentamentos Palheiros I e II.

Tínhamos encontros semanais em cada assentamento, em 
que discutíamos sobre a vida das mulheres e a construção histó-
rica das relações de gênero e suas desigualdades sociais, saúde 
da mulher, sexualidade, violência contra a mulher e formação 
política. Essas atividades tinham como objetivo estimular a par-
ticipação das mulheres na organização de suas comunidades, a 
partir do conhecimento e compreensão de seus direitos enquanto 
sujeitos sociais, como também levá-las à reflexão acerca de suas 
condições de vida como processo construído e não naturalizado 
como fora repassado por muitas gerações.

Essa complexidade das relações desiguais camufladas 
em argumentos alienantes de que a mulher por ser do sexo fe-
minino já nascera inferior ao sexo oposto, visto que a sua fragi-
lidade física a colocava nessa condição, foi sendo naturalmente 
absorvida pelas mulheres e reforçada por práticas cotidianas 
da vida doméstica e que condicionavam as próprias mulheres a 
essa compreensão e as levavam a reproduzi-las sem questionar 
ou procurar entender o porquê de estabelecer tal situação. Foi a 
partir dessas reflexões que começamos a sensibilizar as mulheres 
na direção de um olhar voltado para essas questões, no sentido 
da não aceitação de uma condição imposta e, assim, buscarmos 
alternativas de superação e desconstrução de um contexto per-
verso e injusto.

Referendamo-nos em Nobre (2005), quando a mesma afir-
ma sobre a necessidade do entendimento da situação para a busca 
pela superação. A autora destaca que “olhar para a complexidade 
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das relações de gênero é querer, mais do que ver suas formas apa-
rentes, entender sua dinâmica, a forma como produzem e reprodu-
zem desigualdades para poder superá-las.” (NOBRE, 2005, p. 44).

Naturalmente as diferenças entre homens e mulheres são 
perceptíveis e estruturadas nas questões biológicas, e isso é in-
contestável. No entanto, o que não justifica que essas diferenças 
sejam usadas para responder a uma relação de desigualdade en-
tre o gênero masculino e feminino, em que se estabelece o poder 
do macho sobre a fêmea, usando das condições genéticas para 
isso. Ou seja, o que é biologicamente diferente não pode, jamais, 
ser visto ou aceitado naturalmente como diferença social, trans-
formando, assim, em desigualdade sexista e atribuindo às mu-
lheres uma condição de inferioridade e subordinação.

Compreender que as relações de desigualdade estabele-
cidas entre homens e mulheres foram, por séculos, construídas 
culturalmente e reforçadas pelos espaços representativos da so-
ciedade, como a família, a escola e a igreja, por exemplo, signifi-
cava nossa principal intenção com o processo formativo para as 
mulheres. Perceber, ainda, que alcançar nossos direitos sociais 
e humanos perpassa pela desconstrução dessa relação e recons-
trução de novas relações de igualdade, respeito e solidariedade, 
constituía-se um grande desafio nesse trabalho.

Ao levantarmos questões como essas sobre as relações 
construídas no interior da sociedade, nos reportamos às discus-
sões em Faria, quando a autora aponta que:

Se é uma relação construída, pode ser modificada. E 
se é uma relação de poder, trabalhar significa ter con-
flito, mas não necessariamente confronto. Um último 
aspecto que justifica uma intervenção é a compreen-
são de que esta relação é injusta e significa uma in-
serção das mulheres sem direito pleno à cidadania. 
(FARIA, 2005, p. 33)

De forma semelhante, as atividades com as mulheres na 
zona urbana de Mossoró foram acontecendo com o propósito de 
fortalecer o movimento de mulheres no município, tendo sido 
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iniciado no bairro Santo Antonio, conhecido por seu alto índice 
de violência contra as mulheres, já que essa foi a mola mestra da 
criação do CF8.

As atividades foram de estendendo e outros bairros tam-
bém começaram seu processo de organização e formação de 
grupos, sendo eles Nova Vida, Belo Horizonte, Estrada da Raiz 
e Costa e Silva. Assim como nas comunidades rurais, o primeiro 
contato se dava com uma mulher que fazia parte de algum espa-
ço organizativo ou assistencial, como por exemplo, Pastoral da 
Criança, grupo religioso ou outro trabalho comunitário, e essa 
mulher, sendo constituída liderança em sua comunidade pelo 
seu potencial mobilizador usava de sua habilidade popular para 
articular outras mulheres a participarem dos eventos que eram 
promovidos.

O 8 de março, dia internacional da mulher, data marca-
da tanto pelo significado do dia, como pela realização anual do 
encontro de mulheres de Mossoró e região oeste do RN. Sempre 
dinamizado pelas discussões reflexivas e deliberativas, também 
trazia em suas edições as marcas da ousadia, da irreverência, 
da garra, do amor à luta, da solidariedade e da determinação de 
seguir sempre em marcha pelo reconhecimento das mulheres 
como sujeitos ativos e comprometidos com a justiça social. E, as-
sim, acompanhei por dez anos estas comunidades, vislumbrada 
por estar ativamente dentro das ações dos movimentos sociais e, 
sobretudo, poder dar a minha contribuição para a reconstrução 
da dignidade e conquista do direito ao exercício pleno da cidada-
nia de milhares de mulheres.

Trazendo a frase célebre de Beauvoir, não se nasce mulher, 
torna-se mulher, não tenho dúvidas de que a convivência com 
tantas mulheres, as trocas de experiências, a diversidade entre 
tantas histórias pessoais compartilhadas em vários momentos 
coletivos, contribuíram significativamente para que eu me defina 
como uma pessoa que, apesar dos muitos tropeços pelos cami-
nhos, ainda sou aquela que acredita nas pessoas, acredita que 
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lutar vale à pena sempre. Porque, conforme Halbwachs (1990, p. 
17), “[...] encontro em mim muito das idéias e modos de pensar 
a que não teria chegado sozinho, e através dos quais permaneço 
em contato com eles”. Nesse sentido, essa partilha não teria sido 
tão rica e emocionante se não fosse plural.

Mulher, professora e militante: A luta que nos une

Compartilho aqui momentos com mulheres professoras 
e militantes. As mobilizações dentro dos movimentos sociais e 
as experiências com a prática educativa, enquanto processos de 
construção da nossa identidade como pedagogas.

Os anos 80 foram marcados como o período de eferves-
cência da mobilização popular e organicidade dos movimentos 
sociais, devido aos grandes conflitos sociais que emergiram no 
cenário brasileiro, como a crise econômica que afetou, principal-
mente, a classe menos favorecida, manifestada pelo desemprego, 
o arrocho salarial, o crescimento acelerado da inflação, entre ou-
tras. Período em que os profissionais da educação travam com a 
sociedade um debate acerca da profissionalização e qualificação 
docente, tendo a organização da categoria como ferramenta im-
portante para a análise crítica da realidade da educação no Bra-
sil e a construção de possibilidades de mudanças conjunturais. 
Nessa época, segundo Gohn (2012, p. 64), “A sociedade como um 
todo aprendeu a se organizar e a reivindicar”.

Também foi nesse momento em que me ingresso ativa-
mente nos movimentos sociais, como também termino a gradua-
ção em pedagogia que, certamente, me deu alguns conhecimen-
tos sobre as questões da docência. No entanto, somente a vida na 
militância me possibilitou adquirir um novo olhar para a educa-
ção, além da prática de saber ensinar.

Num cruzar de conhecimentos que eu carregava comigo 
entre os saberes da academia e as aprendizagens adquiridas nas 
mobilizações do sindicato de educação, eu ia construindo as refle-
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xões e procurando encontrar respostas para minhas inquietudes, 
no sentido de compreender como a educação poderia contribuir 
para a formação de novos sujeitos que não fossem apenas ha-
bilitados para uma tarefa profissional, mas que desenvolvessem 
percepções e valores humanos para com o/a outro/a? E mais, 
por que a academia não procurava trazer as questões que dizem 
respeito à vida individual e subjetiva dos futuros profissionais da 
educação, no sentido de fazê-los capazes de associarem os co-
nhecimentos pedagógicos com a prática da docência voltada para 
uma formação verdadeiramente humana?

Em diversos momentos estive junto às mulheres profes-
soras em atividades promovidas pelo Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte – 
SINTE/RN. Ao ouvir as narrativas de algumas professoras sobre 
suas experiências em sala de aula, suas angústias pessoais com a 
profissão, a necessidade da formação para a o exercício de uma 
docência voltada para as transformações sociais e humanas, foi 
aumentando o desejo de querer compreender como era possível 
a existência desse espaço formativo que compreendesse o profis-
sional e o humano ao mesmo tempo, sendo estes indissociáveis 
como vimos em Nóvoa (1992, p. 15), “é impossível separar o eu 
profissional do eu pessoal”. Isto é, é preciso que se considerem 
todas as dimensões de ser humano que o/a professor/a carrega 
em sua identidade como sujeito para que o/a estimule a sentir-se 
cada vez mais com condições de promover as transformações que 
a educação precisa.

E foi justamente a partir dessas inquietações que fui agu-
çando o desejo de perceber como os movimentos sociais podem 
contribuir para a formação das professoras, de maneira que elas 
se apropriem das experiências e reflexões vividas nas lutas e, so-
bretudo, como essas experiências se constituem enquanto for-
mação para a prática da docência, e se isso é levado para a sala de 
aula, transformado em ensino-aprendizagem-ensino com seus/
as alunos/as.
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Essa dinâmica da partilha, da busca incansável por direi-
tos negados, das narrativas socializadas, das purgações que fazí-
amos nos encontros, dos conflitos e das vitórias alcançadas. Tudo 
isso compreende aquilo que eu chamo de moldar a identidade, 
ou seja, as reflexões feitas a partir do que foi vivido traz um novo 
jeito de ver, sentir e agir diante de si, do outro e da sociedade. 
Em algumas experiências como professora, pude desenvolver 
uma identidade construída na vivência com outras professoras 
nos movimentos sociais, buscando fazer sempre o exercício de 
despertar no/a aluno/a uma postura crítica e reflexiva do meio 
em que está inserido/a.

Participar das mobilizações promovidas pelo sindicato em 
educação, o contato direto com as mulheres professoras, trou-
xeram para minha vida pessoal elementos fundamentais para a 
construção da minha identidade como sujeito e como profissional. 
O espirito da coletividade, da solidariedade e a capacidade de in-
dignar-se com as injustiças, compõem o conjunto desses elemen-
tos que me levam à condição de mulher, educadora e humana.

E essa identidade foi sendo construída na medida em que 
os saberes da experiência pedagógica se articulavam com os sa-
beres adquiridos nas lutas coletivas, e se constituíam naquilo que 
consideramos uma formação direcionada para a condição huma-
na. Nesse sentido, é pertinente observar em Nóvoa, quando o 
mesmo aponta que:

A identidade não é um dado adquirido, não é uma pro-
priedade, não é um produto. A identidade é um lugar 
de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de 
maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a 
mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada 
um se sente e se diz professor (NÓVOA, 1992, p. 16).

Recordo as lutas travadas com o poder público, os acam-
pamentos dos/as professores/as em frente da prefeitura de Mos-
soró para que a administração municipal atendesse as reivindi-
cações dos/as profissionais da educação em nível de município, 
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e as repressões que eram cometidas contra a categoria naquele 
momento. O medo e a coragem eram sentimentos que se uniam 
em torno da nossa resistência e vontade de seguir a luta. Recuar 
era a reação esperada pelos policiais que usavam da força bruta 
para intimidar os/as participantes. Porém, estávamos convictos/
as de que o caminho para a conquista do que deveria ser, de fato, 
direito dos/as profissionais da educação enquanto exercício da 
cidadania, era a organização da sociedade e a pressão popular.

Apontando nessa direção, nos referendamos em Freire 
(2013, p. 127), quando o mesmo nos ensina que “a educação é 
um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Não pode temer 
o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão cria-
dora, sob pena de ser uma farsa”. Compreendíamos, também, 
que era preciso estabelecer um diálogo permanente com o poder 
público, no sentido de se criar mecanismos que garantissem a 
efetivação das políticas públicas voltadas para a educação. A di-
ficuldade desse diálogo levava ao planejamento e deliberação do 
movimento grevista, pois este, até hoje, representa a principal 
arma de pressão da categoria.

O mesmo autor vem e nos renova a esperança numa edu-
cação como prática de liberdade e justiça, confirmando sobre 
“[...] a necessidade de uma educação corajosa, que enfrentasse a 
discussão com o homem comum, de seu direito àquela participa-
ção.” (FREIRE, 2013, p. 122). A fé na possibilidade da concreti-
zação dessa educação e de ver os sujeitos livres e conscientes de 
seu papel na sociedade, nos motivava e nos dava cada vez mais a 
certeza de que somente a sociedade civil organizada pode intervir 
nas políticas públicas e fazer valer o direito à cidadania, negado 
secularmente para os/as trabalhadores/as da educação.

Considerações finais

A luta me fez mulher! Me fez não somente mulher, mas 
ajudou a tecer os fios do olhar no/para o outro, numa compre-
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ensão de que a vida é uma constante aprendizagem e, por isso, 
há que se considerar o sujeito, sua história e seu universo parti-
cular. Fios que são a matéria prima também da minha formação 
profissional e, que, conscientemente, reconheço que a mulher 
educadora que carrego em mim é fruto dessa maravilhosa cos-
tura humana. Estou certa de que a mulher que me tornei, capaz 
de enfrentar e superar as constantes situações adversas que vou 
encontrando durante a viagem desta vida, foi sendo construída 
dentro dos movimentos sociais, principalmente, a partir desse 
acompanhamento na organização das mulheres. 

Nas mobilizações vivenciei com as mulheres professoras, 
momentos de dúvidas, angústias e incertezas durante as situa-
ções de conflitos, confrontos e negociações com o poder público, 
alegrias, certezas e conquistas quando alcançamos as vitórias, 
tendo a luta como elo que nos unia e fortalecia a nossa cami-
nhada por uma educação humana e uma vida justa para homens 
e mulheres. A mulher professora que sou hoje, questionadora e 
capaz de inquietar-me com as situações adversas, sem acomo-
dar-me diante delas e sempre com as mãos estendidas para o/a 
outro/a é, sem dúvida, fruto dessa relação que foi sendo estabele-
cida entre mim, as professoras e os movimentos sociais.
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Introdução

Contemporaneamente, como se produz um saber? Que va-
lor social, cultural, político ele tem? Em que momento cultural 
se acentua? Se não há saberes maiores ou menores, por que há 
saberes negados? Todos os saberes são instituídos com a mesma 
forma, no mesmo lugar e com o mesmo valor?

É comum questionamentos como esses povoarem o ima-
ginário de alguém que pode observar, por fora e por dentro da 
história de povos que, ancestralmente, se organizam ao redor de 
uma identidade étnica. Esse é o mote de uma motivação que tem 
início, porém, seu fim pode ser um novo começo.

Passos e Trajetos: Um passeio pela história da comunidade 
remanescente de Quilombo Santana

Esse capítulo é a expressão dos primeiros suspiros para 
contar a História da Comunidade Remanescente de Quilombo 
de Santana. Outrossim, representa os primeiros passos nesse 
trajeto, perfazendo um caminho por onde muitos já passaram, 
onde outras histórias foram contadas ou vividas e, principalmen-
te, com a consciência local de que essa mesma história continua 
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por se adentrar no futuro, sendo escrita e escrevendo na histó-
ria do povo o seu próprio legado. Assim posto, a marca principal 
impressa aqui é a nitidez do lugar, as mais íntimas expressões 
da terra, do território vivo, da vida das pessoas, dos ambientes 
característicos. Aqui, se avista, de modo muito particular, as es-
tradas do lugar e as nossas estradas, essas pelas quais, em espe-
cial, precisamos caminhar para chegar à casa da Santana – sua 
história escrita.

A cada passo uma pergunta de si: o valor de um saber

É parte constituinte das pessoas tentarem desencadear 
seus processos formativos dentro de si mesmas e de acordo com 
aquilo que dá sentido à sua vida, sua força de luta, seu estado de 
pertencimento, seu ethos, ou ao seu voto individual de crescimen-
to. Em síntese, isso é a busca de motivação para promover seu 
desenvolvimento pessoal, profissional, ético e moral e o desen-
volvimento de seu grupo social e de sua coletividade de pertença.

Assim, eu mesmo fui ao passo de meu desenvolvimento 
pessoal, sendo influenciado pelas diversas formas da dinâmica 
de uma vivência comunitária, das relações estabelecidas; passei 
pelas evoluções e sofri as estagnações necessárias de uma con-
vivência interpessoal em aprendizagens e apegos ancestrais; 
formatei a síntese do meu tempo a partir dos tempos dos mais 
velhos, e adquiri a ânsia da luta pelo exemplo e necessidades im-
postas pelas demandas de contextos acentuados no tempo.

A minha memória aloja, pois, o meu sentimento de per-
tença ao grupo do parentesco que forma o arcabouço identitário 
da comunidade de Santana e me faz dela integrante (BARLETT 
2001). Nessa concepção a “memória que codifica percepções e 
que é a expressão individual do pertencimento a uma cultura ou 
a um grupo social, constituída e consolidada dentro das redes de 
relacionamentos sociais.” (VALETIN, TRINDADE & MENAN-
DRO, 2010, p.280).
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Halbwachs (1990), por sua vez, nos mostra que algumas 
passagens de nossas vidas estão inerentemente apregoadas à no-
ção de nossa história (história social do meu “eu”). Ele afirma 
que já há outras passagens de nossas vidas que se desprendem de 
nós por pertencerem a nossa memória individual (sem vincula-
ção à história social). É assim que me sinto e que me impulsiono 
a, sempre, mais caminhos percorrer.

Num ato de revisitação da memória, faço um resgate de 
minhas vivências, meus pertencimentos, minhas caminhadas, 
trazendo, junto com o eco do meu “eu”, o sentido de pertença, de 
pulsão dos fluxos de minha vida ao ligar-me a minha comunida-
de. Por conseguinte, busco, da minha ótica para as histórias dos 
velhos da comunidade, compreender com outro olhar coisas que 
só quem vê é quem determina um caminho metódico para perce-
ber. Esse caminho faz a diferença em manter o despreendimento 
do natural para o particular. 

A perspectiva adotada possui cunho legítimo, com res-
quícios de inovação, pois está aí a implicação de que se trata 
de um grupo étnico com uma extensa trajetória de vida e uma 
histórica militância política e étnico-social. Desse modo, faz-
se necessário um engajamento ético e um compromisso meto-
dológico imparcial. A partir desta consciência, compreende-se 
que “a história oral não é um fim em si mesma, mas um meio 
de conhecimento. Seu emprego só se justifica no contexto de 
uma investigação científica, o que pressupõe sua articulação 
com um projeto de pesquisa previamente definido.” (ALBER-
TI, 2005, p. 29).

Segundo ela, esse método não se finda pela presença da 
pesquisa, nem mesmo se encerra com ela, mas vai além das fron-
teiras da subjetividade e da instigação para se interpretar. Ela 
também faz um alerta quando destaca que “fazer história oral 
não é simplesmente sair com um gravador em punho, algumas 
perguntas na cabeça, e entrevistar aqueles que cruzam nosso ca-
minho dispostos a falar um pouco sobre suas vidas” (p. 29).
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Dessa mesma preocupação e do mesmo chamado para o 
cuidado com a memória comunga Albuquerque Junior (2006), 
quando diz: 

[...] cuidados que devem ir desde uma clara conceitu-
ação de memória e de história que evite considerar as 
memórias um discurso mais verdadeiro, mais próxi-
mo do que teria sido ‘a verdadeira historia’ em contra-
ponto a ‘historia oficial’ até uma mais clara definição 
de métodos (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 1).

Esses chamamentos traduzem a responsabilidade e a se-
riedade do trabalho com essa forma de pesquisa e nos coloca na 
eminente questão da ética política do fazer transparente, do fazer 
convergente com a luta do povo, do servir para visibilizar e não se 
posicionar com tal estranhamento ou com tal indiferença, a pon-
to de não inter-relacionar as narrativas orais com os contextos 
sentimentais dos sujeitos.

 A opção pela trilha da História Oral é, de fato, uma ação 
de harmonia de nossa intenção com as intenções das narrativas 
dos velhos do Quilombo e, principalmente, com suas trajetórias 
desde a África, quando em terras de Santana se reforçam, se agi-
gantam pela força da voz, do tempo e da corrente tradição. Há 
também outros aspectos que fundamentam a necessidade de se 
aplicar essa forma de pesquisa. Segundo Alberti (2005, p.31, gri-
fo nosso):

[...] a opção pela história oral depende intrinsecamen-
te do tipo de questão colocada ao objeto de estudo. Por 
outro lado, ela também depende de haver condições 
de se desenvolver a pesquisa: não é apenas necessário 
que estejam vivos aqueles que podem falar oral sobre 
o tema, mas que estejam disponíveis e em condições 
(físicas e mentais) de empreender a tarefa que lhes 
será solicitada. 

Embora mergulhados no universo da comunidade e be-
bendo de diversas fontes lá existentes, nos voltamos para as 
narrativas de pessoas “velhas” e de comportamentos de jovens, 
caracterizando que os saberes tradicionais promovem historica-
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mente as relações humanas na comunidade, que esses saberes 
são transmitidos de geração em geração e que também sofrem as 
(re) significações impostas pela dinâmica temporal. Aí estão os 
tipos de questões colocadas ao objeto, dos quais Alberti outrora 
fala. 

Na prática, a proposta parte das histórias orais dos mais 
velhos da comunidade, no sentido de afirmar e reafirmar a exis-
tência dos saberes de uma tradição peculiar aos modos de vida, 
de organização, de pertença de sua identidade étnica até chegar 
à abordagem dos mais jovens, já com a perspectiva da recepção 
desses saberes e dos discursos que esses permitem fazer com 
suas vidas, com as atualidades, com o mundo externo e como 
esses saberes podem promover seu ativismo sociopolítico.

Rastros de um povo nas veredas de uma terra: do espaço às 
memórias

Apenas pensar na comunidade de Quilombo Santana nos 
impossibilita de sentir o seu cheiro. Ter somente visões do lugar 
tira-nos o prazer de andar pelo seu chão. Tão somente cantar sua 
existência pode nos privar do legado das histórias dos mais ve-
lhos. Encará-la objetivamente, numa realidade, pode nos manter 
presos ao seu tempo.

Posto isso, o que nos conforta é o dizer de Halbwachs 
(1990), quando afirma que nosso pensamento e a nossa imagi-
nação são capazes de reconstruir o espaço e que devemos voltar 
nossa atenção é para eles, para que reapareça esta ou aquela ca-
tegoria de lembrança. Então, munidos de lembranças e impuls-
sionados pelas sensações de nossa infinita capacidade, o certo, 
agora, seria, como proposto anteriormente, fundir tudo – pen-
sar, ver, cantar, encarar – e se deixar levar no cosmos, que pode 
lhe compor, fazer os pés tocarem o chão do imaginado, mobilizar 
as forças do ir e do vir, pela sensação de liberdade e pelo poder 
da dialética dos distantes.
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Viajemos, pois, pelo Território Quilombola de Santana, 
que tem sua pertença geográfica ao município de Salgueiro – 
Estado de Pernambuco, e está localizado a 22 quilômetros da 
sede do município. O local é constituído por 05 sítios interli-
gados, a saber: Santana de Baixo (dos Pedros), Jurema, Olaria, 
Recanto e Livramento. No território habitam aproximadamente 
68 famílias.

A comunidade tem sua forma de subsistência na produti-
vidade das roças, em tempos de inverno. Por outro lado, Santa-
na tem um terreno geograficamente marcado por alterações de 
relevo e uma grande diversidade de flora e fauna. Áreas planas, 
elevações, serrotes, serras e o Riacho Grande são partes consti-
tuintes do cenário local. Andar por lá é estar em contato perma-
nente com a natureza. Matas, serras e animais são vistos com 
muita facilidade. 

As moradias, em sua maioria, são construções amplas, 
arejadas e executadas em alvenaria e taipa. Um hábito comum 
nas casas é a construção de cercas de arame e vara para evitar e 
entrada de animais nos quintais, jardins e roças. A economia do 
território está sustentada, em grande parte, nas atividades agro-
pecuárias. Em termos específicos, planta-se feijão, milho, cebola, 
coentro, sorgo, a maior parte em áreas de baixios, e criam-se ca-
prinos, ovinos, bovinos e suínos em campo aberto.

Além dos aspectos relacionados à economia local, outro 
fator importante na caracterização da Comunidade de Santana é 
o seu patrimônio cultural. A concepção atual de patrimônio cul-
tural implica em uma divisão deste em quatro categorias, assim 
como tratam Ataídes et al (1997, p. 11-12):

Há os bens naturais, que são os elementos pertencen-
tes à natureza. Os bens de ordem material são as cria-
ções dos homens, visando aumentar seu bem-estar 
social, familiar, sua vida, e adaptar-se ao meio em que 
vivem. Os bens de ordem intelectual são os “saberes” 
do homem. Os bens de ordem emocional representam 
o sentimento individual ou coletivo. [grifo nosso].
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Essas denominações podem até ser extrapoladas na co-
munidade, devido ao apego ou desapego de certas práticas e/ou 
atitudes. Mesmo assim, segundo Ataídes (1997), patrimônio cul-
tural é qualquer coisa que atesta a história de uma determinada 
comunidade, ou seja, tudo que se refere à identidade, à ação, à 
memória de uma localidade. 

O olhar sobre o patrimônio cultural deve, pois, ser o mes-
mo que se aplica aos outros conectivos da comunidade, visto que 
é um dos elementos definitivos do modo de pensar, viver e prote-
ger-se para o futuro. Oliveira Junior (2009) aponta, a cultura ou 
patrimônio cultural será sempre endógeno, pois nasce, renasce, 
cria e recria ramificações por dentro e por fora do tempo. São as 
(re) significações pelas quais passa qualquer cultura localizada 
em qualquer ponto geográfico desse planeta. O corrente é deixar 
que esses povos se mantenham e mantenham seus símbolos, seu 
universo de significações e sua identidade.

Em suma, o que é posto na história da Santana é que, em 
parte do século XIX, um homem chamado Luciano, que era de 
uma região conhecida como Pajeú (orienta-se Rio Pajeú, sertão 
do Pajeú – Pernambuco), foi trabalhar na fazenda Passagem de 
Pedra, município de Terra Nova (Sertão Central do Estado). Lá, 
ele brigou com pessoas porque mataram sua cachorra, depois ele 
fugiu, imaginando a propriedade de uma desavença da época. 
Supõe-se que ele matou a pessoa e, pelo fato, veio localizar-se no 
Recanto (sítio parte da Santana). Ali, foi estabelecendo relações 
com outros (parentes) e constituiu o que hoje é a Santana, for-
mada primordialmente pelas famílias Rocha, Luciano e Mariano. 
Observamos que são nomes vagamente primeiros e não portes de 
sobrenome, isso é uma forte marca evidente de ex-escravos.

Um coletivo, uma etnicidade, uma História...

São inúmeros os estudos que se estabelecem para analisar 
a vida coletiva, as fronteiras entre grupos e a assunção de ances-
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tralidades como forma de identidade política, cultural e social. 
Em 1965, Norbert Elias e John Scotson publicaram uma pesqui-
sa que tinham realizado, justamente, para entender a lógica de 
como grupos se inter-relacionam, convivem e se denominam co-
letivamente, como administram suas diferenças e suas necessi-
dades (ELIAS e SCOTSON, 2000), assim como faz Pollak (1992) 
ao analisar a construção da identidade social pela memória.

Digamos que todos os estudos com esse formato margeiam 
o real, porém, é possível compreender que também guardam o des-
conhecido, fruto da dinâmica de um lócus com deslocamentos cer-
tos e imprevistos, dependentes tão somente das mudanças sociais.

Na Santana, em específico, a assunção da identidade mar-
geia diversas fases, interesses e necessidades, algo lógico desse 
processo natural, realizado pela ação de etnogênese. Como apon-
ta Oliveira Junior (2009, p. 98):

A emergência étnica, ou seja, a incorporação de uma 
identidade enquanto categoria política se refere à es-
tratégia de visibilidade de uma comunidade que se 
considera como tal, acionada por uma razão ou por 
um interesse do grupo, atendendo, contudo, aos con-
ceitos e critérios etnológicos e/ou legais, para fins de 
reconhecimento pela sociedade e/ou pelo Estado. 

Por conseguinte, no Quilombo de Santana as caracterís-
ticas que levam à identidade centram-se, primordialmente, na 
relação da história comum, no parentesco, na organização lin-
guística, na habitação territorial, na crença, no jeito de viver, na 
organização social, no caráter de descendência familiar. Ou seja, 
uma gama de constructos leva a essa proposta identitária. O as-
pecto de assunção da identidade acontece por princípios socio-
lógicos que vão se dá nas paridades de “um sujeito” para com o 
“outro”; é um reconhecimento de “si” pela diferença com o “ou-
tro” diferente. A esse processo, são inerentes, pois, os conflitos 
internos da comunidade, algo lógico e natural, e também aqueles 
com os “outros”, na condição de vizinhos. Como afirmam Elias e 
Scotson (2000). 
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Um ponto a observar é que, na Santana, sempre houve de-
nominações externas, que, muitas vezes, soaram até como agres-
sões, expressavam que não bastava ser negro, mais tinha que ser 
“negro da Santana”. Isso pode até ter se tornado, em algum mo-
mento, um dificultor, mas já foi superado e, de certa forma, veio 
a contribuir com o conflito de si.

Na relação povo e lugar, então, há uma paridade justa e 
natural, uma cumplicidade de transformado e de transformador 
– o lugar pertence ao povo e o povo pertence ao lugar. Isso é 
de tal forma que a fronteira se torna invisível, mas Halbwachs 
(1990, p. 133, grifo nosso) nos explica como acontece.

Quando um grupo está inserido numa parte do espa-
ço, ele a transforma à sua imagem, ao mesmo tempo 
em que se sujeita a se adaptar às coisas materiais que 
a ele resistem. Ele se fecha no quadro que o construiu. 
A imagem do meio exterior e das relações estáveis que 
matem consigo passa ao primeiro plano da ideia que 
faz de si mesmo. Ela penetra todos os elementos de 
sua consciência, comanda e regula sua evolução, a 
imagem das coisas participa da inércia desta. Não é o 
indivíduo isolado é o indivíduo como membro do gru-
po, é o próprio grupo que, dessa maneira, permanece 
submetido à influência da natureza material e partici-
pa do seu equilíbrio. 

Outro elemento presente nas pessoas da comunidade é a 
alegria, registrada na irreverência do “prozar”, na solidarieda-
de, na coletividade das festas, na receptividade da simplicidade, 
dos costumes identitários, da sinceridade; nas humanizações ne-
cessárias e inerentes a qualquer grupo social. A forma como o 
povo lida com seus santos, com os lideres, com os contadores de 
histórias/estórias é destaque, pois são coisas de natureza, mas 
que têm lugar de visibilidade, de conhecimento, e se impregna 
no viver e nos fazeres lógicos da individualidade e da coletividade 
desse lugar.

Na construção da história local, através da memória dos 
seus habitantes, usando a história oral como método e prática de 
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pesquisa, somada às formas tradicionais, percorreremos, junta-
mente com nossos personagens, lugares da memória e do esque-
cimento para “reconstruir” as suas trajetórias de vidas, tentando, 
assim, montar o quadro histórico do período pesquisado. (BE-
CKER apud. OLIVEIRA JUNIOR, 2009, p. 113-14).

Considerações finais

Ao considerarmos as relações dos povos com seus coti-
dianos e principalmente com suas pertenças e motivações, as-
sim atribuímos aos muitos motivos os fins de nós mesmos, os 
princípios de desejos de conhecer, o estabelecimento de nossas 
fronteiras e as causas de nossos impulsos da vida pessoal, éti-
ca, moral, social, interpessoal... Nesse sentido é que se instala 
na minha narrativa a narrativa da Comunidade Quilombola de 
Santana na mobilidade da memória dos velhos e dos jovens dessa 
comunidade.

 Pensar toda essa trajetória a serviço da educação, que se 
faz em espaço aberto é pensar também nas inúmeras e vastas re-
lações que esse povo manteve e matem independentemente das 
condições sociais e resguardando apenas a dinâmica do tempo. 
É nesse caminho que se estabelece a leitura das narrativas dos 
saberes dos velhos para a constituição dos jovens como sujeitos 
sociais dotados de identidade, lotados de uma pertença e coesos 
em uma autopolítica do desejo de se dizer que é e do devir social.

 A Santana é constituída dessas relações, onde haverá 
momentos que as linhas de fronteiras entre as pessoas e o ter-
ritório não se tornaram visíveis ou não existirão. Isso devido ao 
estado de pertencimento ser tão endógeno que pode produzir 
esse efeito de mutualismo, endogenia ou inquilinismo. O certo 
é que nessa perspectiva esse povo se educa e educa ou seus se-
cularmente numa ação que muitas vezes pode ignorar axiomas 
instituídos pelo próprio tempo.
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Introdução

É comum saber que a Matemática é uma “matéria” antipa-
tizada pela grande maioria dos estudantes do ensino fundamen-
tal. Este sentimento é de certa forma cultural e passa de geração 
a geração como verdade. Neste ínterim, estudar Matemática não 
representa preferência nas escolas, tampouco ganha simpatia na 
ambiência estudantil. Mesmo assim, vem se arrastando como 
obrigariedade e com isso aumentando cada vez mais o número 
de estudantes que “temem” estudar, que se julgam incapazes de 
aprender e que se reprovam com frequência – construindo blo-
queio. No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais deixam 
claro quais são os objetivos no âmbito do ensino da Matemática, 
e de certo modo, também evidenciam a importância dos mesmos 
na educação formal e no desenvolvimento e crescimento pessoal 
do educando:

a) Resolver situações-problema, sabendo validar estraté-
gias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio 
e processos, como dedução, indução, intuição, analo-
gia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos 
disponíveis;

mailto:andrea.castro@aluno.uece.com.br
mailto:dijanevictor@ufc.br
mailto:scarleeoharacc@gmail.com
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b) Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, 
representar e apresentar resultados com precisão e ar-
gumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da lin-
guagem oral e estabelecendo relações entre ela e dife-
rentes representações matemáticas;

c) Sentir-se seguro da própria capacidade de construir 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoes-
tima e a perseverança na busca de soluções;

d)  Interagir com seus pares de forma cooperativa, traba-
lhando coletivamente na busca de soluções para pro-
blemas propostos, identificando aspectos consensu-
ais ou não na discussão de um assunto, respeitando o 
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

Estes objetivos, se alcançados de forma efetiva, certamen-
te trarão muitos benefícios para o educando. Contudo, muitos 
fatores interferem de forma positiva ou negativa e as escolas 
acabam não atingindo suas próprias metas com o ensino da Ma-
temática. E relação ensino-aprendizagem ainda é considerada 
conflitante. 

Considerações sobre o ensino da Matemática 

Foi tentando compreender os motivos que fazem preva-
lecer ser a Matemática uma disciplina “difícil” e conflitante que 
fomos em busca de fundamentos. Na pesquisa encontramos que 
existem sim alguns fatores que influenciam negativamente na re-
lação ensino-aprendizagem da Matemática e que alimentam for-
temente a premissa de Matemática é o “bicho-papão” das salas de 
aulas do ensino fundamental. Alguns destes fatores precisam ser 
citados para fomentar uma reflexão sobre o problem e promover 
mudanças em prol do ensino da Matemática e de sua ascenssão 
junto aos demais saberes trabalhados na educação formal.
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O Conceito preestabelecido de que a Matemática é indecifrável 

Apesar da grande importância que a Matemática sempre 
teve e sempre terá para a sociedade, a mesma é vista como uma 
disciplina feita para “atrapalhar”, “reprovar”, como citam alguns 
educandos. Silveira (2002), explica que existe esse discurso pré-
constituído evidenciado na fala dos alunos. 

Em seu estudo, Silveira (2002), afirma que os alunos ao 
falarem da disciplina em questão, revelam falas repetidas, ecos 
do conceito errôneo de Matemática, reproduzido pela socieda-
de. Essa fala é reproduzida, até mesmo por alguns professores. E 
como o aluno é um ser atravessado por conceitos, tanto da socie-
dade, como dos educadores, acaba introduzindo e reproduzindo 
esse discurso. Dessa forma, o aluno fica desmotivado, acredita 
que ela é realmente impossível de alcançar. Assim, a Matemática 
em sala de aula perde a sua beleza.

Falta de capacitação adequada 

Outro fator que contribui negativamente para que a ma-
temática seja considerada ameaçadora é o fato dos professores 
não possuírem uma formação pertinente, um preparo concreto e 
efetivo para lecionar ou introduzir conceitos matemáticos.

Conforme Camargo (2003), as consequências dessa má 
formação é sentida no dia a dia do ensino da disciplina. Por vezes 
o desconhecimento de certos tópicos e conceitos levam os pro-
fessores a transmitirem superficialmente, ou até mesmo passam 
a não ensiná-los. 

O desconhecimento, por parte do professor, de métodos e 
processos que podem trazer uma melhora em sala de aula, acaba 
trazendo para os alunos insegurança, medo e muitas vezes frus-
trações. Pois os educandos percebem quando o professor não 
está preparado, está inseguro e quando as suas aulas não trazem 
um objetivo central. 
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Outros fatores que estão diretamente ligados à má forma-
ção dos professores se relacionam com a questão salarial, a falta 
de tempo hábil para a preparação das aulas e a desvalorização 
do magistério. Pois, muitas vezes, quando os professores são mal 
remunerados, ou sua profissão não é vista com a real importân-
cia que tem, seu trabalho acaba sendo desmotivado. Esse senti-
mento acaba também afetando o elo mais fraco dessa relação, 
fazendo com que os professores finjam ser docentes e os alunos 
discentes. 

Com a desmotivação, e até mesmo a falta de tempo para o 
planejamento adequado das aulas, a educação matemática, des-
de cedo, fica negligenciada. 

Matemática tradicional 

Geralmente, não só na Matemática, mas as outras discipli-
nas da educação básica, a educação tida como tradicional, nota-
damente em diferentes aspectos, não trazem resultados satisfa-
tórios. Pois, a partir do momento que os alunos, são passivos na 
relação ensino-aprendizado, apenas meros receptores, deixam de 
lado a capacidade de analisar criticamente determinadas situa-
ções. Desse modo ele é levado a memorizar fórmulas e a reprodu-
zir listas e mais listas de exercícios. Reforçando assim o conceito 
pré-julgado da Matemática, como uma disciplina monótona.

Neste contexto, muitas vezes, pensa-se que o essencial da 
Matemática é estudado através de cálculos e os demais procedi-
mentos de rotina. Aos quais são dadas muita ênfase, principal-
mente aos cálculos. Estes, na grande maaioria, passam a ser os 
conteúdos fundantes do currículo, às vezes até o único. 

Todavia, esquece-se, que existe a tecnologia, muito efi-
ciente, com máquinas que operam cálculos bem elaborados, 
dispensando completamente os alunos dessa força tarefa. E de 
forma segura e rápida eles obtêm os resultados desejados. Essa 
insistência exagerada em cálculos de subtração, soma, multipli-
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cação e divisão, impedem que os alunos adquiram outras compe-
tências, às vezes mais fundamentais do queos cálculos e o porque 
dos resultados. 

Os professores aplicam listas de cálculos e os alunos tem a 
tarefa de reproduzi-los. Até que esses conteúdos sejam “aprendi-
dos”. Apesar da grande ênfase dada as operações, ainda nota-se 
que os alunos têm grandes dificuldades neste campo. Contudo, a 
solução não está em erradicar os cálculos, pois naturalmente tem 
o seu papel, mas em buscar desenvolver as muitas outras habili-
dades e possibilidades que a Matemática pode nos fornecer. Ou 
seja, o professor deve trazer consigo a responsabilidade de dei-
xar de lado os moldes da educação tradicional, esse que baseou 
a educação de muitos até hoje, e procurar levar os alunos a tor-
narem-se seres críticos, reflexivos e ativos na sociedade. Correa 
(1999) afirma isso quando versa: 

O professor deve abandonar, tanto quando possível, 
o método expositivo tradicional, em que o papel do 
aluno é quase cem por cento passivo, e procurar, pelo 
contrário, seguir o modelo ativo, estabelecendo diálo-
go com os alunos e estimulando a imaginação destes, 
de modo a conduzi-los sempre que possível, a redes-
coberta. (CORREA, p. 12, 1999). 

O modelo de avaliação empregada

Avaliar é um processo natural, contínuo e essencial à vida 
do ser humano. Pois a todo o momento estamos nos avaliando e 
sendo avaliados. Isso nos mais diversos tipos de situações, nas 
necessidades de tomar decisões desde as mais simples até as 
mais complexas. Mas a avaliação escolar, não se dá de forma tão 
natural como deveria ser. 

Na escola, a avaliação é tida por muitos como algo assus-
tador. E na Matemática esse sentimento ganha força. Pois, tradi-
cionalmente na disciplina em questão, a avaliação tem se centra-
do nos conhecimentos específicos e na mera contagem dos erros. 
Esse tipo de avaliação, tida como somativa, não traz ganhos efe-
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tivos para o ensino-aprendizagem, pois, pois não somente sele-
ciona os alunos, como também os compara.

A avaliação deve ir além de notas. Deve ser um meio eficaz 
de diagnosticar as maiores dificuldades de alunos e professores, 
e assim buscar saídas eficazes para extingui-las. Mas, para isso, 
o a aluno deve ser o sujeito ativo do processo de avaliação e não 
a figura a ser avaliada. Por vezes esse procedimento é visto por 
alguns como uma tarefa bastante complicada, mas deve ser in-
troduzida no cotidiano escolar. 

Os PCN’s evidenciam isso quando falam:

Quando o professor consegue identificar a causa do erro, 
ele planeja a intervenção adequada para auxiliar o alu-
no a avaliar o caminho percorrido. Se, por outro lado, 
todos os erros forem tratados da mesma maneira, assi-
nalando-se os erros e explicando-se novamente, poderá 
ser útil para alguns alunos, se a explicação for suficiente 
para esclarecer algum tipo particular de dúvida, mas é 
bem provável que outros continuarão sem compreender 
e sem condições de reverter à situação. (PCN, 1999).

Como a Matemática é uma disciplina do ramo das ciên-
cias exatas, existe a concepção de que existem ou respostas total-
mente corretas ou totalmente erradas. E por isso, por vezes, no 
momento da avaliação o educador não leva em consideração o 
percurso lógico, no qual resultou aquela resposta. Todo o pensa-
mento, a estratégia que levou o aluno aquela resultante – correta 
ou não – não é ponderado. Às vezes, a linha de pensamento está 
correta, mas no desenvolver dos cálculos o aluno atrapalha-se e 
acaba “perdendo” a questão.

Avaliar vai muito além de verificar se a resposta está certa 
ou errada. Está em verificar (BURIASCO, p. 12, 2004): 

•	 O modo como o aluno interpretou sua resolução para dar a res-
posta;

•	 As escolhas feitas por ele para desincumbir-se de sua tarefa;
•	 Os conhecimentos matemáticos que utilizou;
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•	 Se utilizou ou não a matemática apresentada nas aulas; e
•	 Sua capacidade de comunicar-se matematicamente, oralmente 

ou por escrito. 

Ainda que erros sejam encontrados – e certamente iremos 
encontrar- eles devem ser encarados como subsídios para que a 
prática pedagógica seja melhorada e não promover ao aluno o 
sentimento de fracasso.

Se as considerações de Buriasco (2004) fossem seguidas 
pelos professores, à qualidade das avaliações certamente avan-
çariam. Promovendo assim significativas mudanças no processo 
ensinar/aprender, e sem precisar fazer grandes mudanças em 
sala de aula. A lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), em 
seu artigo 24, reforça essa concepção, de que a avaliação forma-
tiva deve sobrepor a somativa.

Outros fatores também podem ser levados em considera-
ção, ao avaliar na disciplina de Matemática, como: o interesse 
que os alunos demonstram pela disciplina; se buscam formular 
ideias, hipóteses; exploram novos meios de pesquisas, se pedem 
ajuda em caso de dúvidas; comunicam suas dificuldades e se 
compartilham novas descobertas com alunos e professores.

A falta de uma aprendizagem significativa

A Matemática, quando trabalhada dissociada da realida-
de do educando, torna-se uma ciência sem sentido. Longe dos 
objetivos que almeja alcançar. Hoje, tornar a aprendizagem con-
textualizada com a realidade do educando é cada vez mais alvo 
da preocupação dos professores, pois desperta a curiosidade do 
aluno. Ele passa a motivar-se.

Um estudo significativo leva o aluno a estabelecer sentidos 
mais amplos para a Matemática, passa a perceber que a Mate-
mática está umbilicalmente ligada ao nosso cotidiano. Como por 
exemplo: 
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Quando a gente desperta, já caminhando para o ba-
nheiro, a gente já começa a fazer cálculos matemá-
ticos. Quando a gente olha o relógio, por exemplo, 
a gente já estabelece a quantidade de minutos que a 
gente tem para, se acordou mais cedo, se acordou mais 
tarde, para saber exatamente a hora em que vai chegar 
à cozinha, que vai tomar o café da manhã, a hora que 
vai chegar o carro que vai nos levar ao seminário, para 
chegar às oito. Quer dizer, ao despertar os primeiros 
movimentos, lá dentro do quarto, são movimentos 
matematicizados. ( D’AMBRÓSIO, p. 20, 2004)

Em outras palavras, a Matemática está diretamente ligada 
ao nosso cotidiano. Presente Nas atividades mais simples até as 
mais complexas, como na construção de um prédio. Esse neces-
sita, certamente, de estudos e cálculos mais elaborados. Por isso, 
os alunos devem ser levados a tomar a consciência de que como 
as outras disciplinas, a Matemática é de grande importância em 
nossa sociedade e em nosso cotidiano.

A aprendizagem significativa se caracteriza por envolver 
os alunos como todo. Deve vir ao encontro das necessidades dos 
educandos. E além de tudo, os conteúdos podem e devem ser re-
lacionados, com os conhecimentos prévios dos alunos.

A utilização errônea de recursos metodológicos

Quando o professor percebe que sua metodologia está fi-
cando estagnada, o mesmo busca novos meios para que suas 
aulas tornem-se mais produtivas e excitantes. Muitas vezes, 
a solução mágica é atribuída aos jogos educativos e materiais 
concretos. 

Mas, se esses recursos não forem utilizados de forma sig-
nificativa, o real objetivo não irá ser alcançado. Algumas vezes, 
os professores não tem clareza das razões fundamentais pelos 
quais os jogos e outros recursos, são importantes na educação 
Matemática. E os utilizam apenas como um objeto motivador, 
em alguns momentos até como premiação pelo bom comporta-
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mento da turma. Esses recursos devem ser utilizados com uma 
finalidade específica. Carraher atesta que:

Entretanto, nem sempre se pode afirmar que o mate-
rial concreto ou jogos pedagógicos, são indispensáveis 
para que ocorra uma efetiva aprendizagem da mate-
mática. Não se necessita de objeto na sala de aula, mas 
de situações em que a resolução de um problema im-
plique a utilização dos princípios lógico-matemáticos 
a serem ensinados. (CARRAHER, p. 35, 1995)

Estes e outros problemas devem ser analisados para que 
sejam minimizados, possibilitando assim, que as capacidades e 
os objetivos da disciplina de Matemática, sejam alcançados de 
forma significativa e proveitosa. Os jogos, materiais concretos 
e mudança de algumas posturas na sala de aula, nos trazem a 
possibilidade de enfraquecer os problemas e tornar a educação 
matemática real!

Considerações finais

Analisando estes aspéctos, não foi difícil compreender 
como essa aversão a discplina Matemática foi se construindo 
ao longo do tempo. Se pouco ou nada mudou nos dias atuais, 
façamos ideia o que restou do ensino desta área quando a ta-
buada era uma leitura e não um aprendizado, o castigo era a 
metodologia do controle e os professores, menos capacitados 
do que os de hoje. Como agravante a desvalorização do ensino 
básico que perdura desde a sua real existência até nem sabemos 
até quando.

A pesquisa nos mostrou os reais motivos que validam a 
premissa de que a Matemática ainda é um saber “indesifrável” e 
por isso de poucos simpatizantes na ambiência do ensino funda-
mental, quando ela é de todo necessária para a formação básica.

Esperamos que a leitura deste artigo promova uma boa 
reflexão, principalmente aos educadores do ensino básico, mais 
especificamente, aos professores de Matemática e os levem a mu-
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dar a metodologia do ensino e a relação professor-matemática
-aluno. 
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PROJETO DE LEITURA SACOLA VIAJANTE: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ARTENIZIA LEONEL DIAS
Professora Educação Básica – Palmas, TO

niza.leonel@yahoo.com.br

Introdução

O Projeto de Leitura Sacola Viajante é uma ação pedagó-
gica desenvolvida na turma do Segundo Período da Educação 
Infantil, contemplando os dois turnos, onde os alunos são aten-
didos por uma professora, uma de Educação Física, uma de Artes 
e Ensino Religioso e outra de Prática e Produção de Texto. De 
forma que, embora a professora regente seja a responsável pelo 
projeto, as demais professoras e toda a escola também fazem par-
te do seu desenvolvimento. Pois, busca-se sempre trazer outros 
agentes para a mediação da aprendizagem em todos os momen-
tos. Sendo assim, o projeto não é uma ação isolada, mas parte 
integrante de toda a rotina escolar, estendendo-se para além dos 
murros escolares, onde a família se constitui também como me-
diadora da aprendizagem, aumentando assim sua interação com 
a escola e maior participação na vida escolar dos filhos.

As etapas foram e estão sendo criadas e desenvolvidas 
para alcançar o objetivo proposto, que é a formação de leitores, 
por isso elas não são estáticas, mas dinâmicas, de acordo com as 
necessidades da turma, respeitando sempre os limites de apren-
dizagem de cada criança. O projeto ainda se encontra em fase 
de desenvolvimento e até o final do ano letivo as ações definidas 
poderão ou não ser modificadas, assim como também poderão 
surgir outras. Isto porque a participação das crianças, dos fami-
liares e demais envolvidos podem determinar novos encaminha-
mentos. Porém, já é evidente que o projeto tem contribuído de 
forma significativa na aprendizagem das crianças e na formação 
de futuros leitores.
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Problemática

Vivemos numa sociedade grafocêntrica, onde se faz cada 
vez mais necessário que os elementos da leitura e escrita sejam 
dominados de forma eficiente por todos, para o bom exercício 
da cidadania. Diante disto, a alfabetização se estende a um pro-
cesso mais amplo, o Letramento, onde não basta apenas saber 
ler e escrever, mas dominar plenamente todas as práticas sociais 
do processo de leitura e escrita. Sendo assim, a escola pode con-
tribuir no contato e formação de leitores letrados? A Educação 
Infantil pode ser um espaço de formação de leitores? Família e 
escola quando trabalham juntas podem ajudar no processo de 
letramento dos alunos ao mesmo tempo em que estão formando 
nas crianças o gosto pela leitura?

Objetivo geral

•	 Formação de leitores.

Objetivos específicos

•	 Integrar aluno, família e escola;
•	 Permitir que o acesso do aluno a variados livros;
•	 Desenvolver a linguagem oral e verbal do aluno;
•	 Despertar o gosto pela leitura;
•	 Ampliar o vocabulário do aluno através da leitura de diferentes 

textos;
•	 Aumentar a socialização e interação entre os alunos;
•	 Motivar a alfabetização e letramento através do ato de ler.

Referencial teórico

A criança que lê desenvolve o senso crítico e melhora a 
escrita. Para tanto, devemos incutir em nossos alunos que a li-
teratura é algo bom, natural, fácil e prazeroso e não exige esfor-
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ços nem dificuldades. Sendo assim, faz- se imprescindível que o 
convívio com os livros extrapole o desenvolvimento sistemático 
da sua escolarização e que a literatura passe a ser difundida com 
mais intensidade nas escolas. 

Sabemos que é através da linguagem que a criança inicia 
o seu processo de aprendizagem, pois ela permite uma maior in-
teração social com o adulto. Sendo assim, é na família que esse 
processo de desenvolvimento da linguagem se inicia, é pela fala 
que a criança desenvolve o seu pensamento, Vygotsky (1984) di-
zia que a linguagem é um trabalho do pensamento que ganha 
forma por sua vez pela atividade constitutiva da linguagem. O 
autor dizia ainda que o papel da língua é ser simplesmente um 
intermediário entre nosso pensamento e o mundo.

A linguagem é o meio pelo qual o homem estabelece e in-
tensifica suas relações sociais, ela é de fundamental importância 
no desenvolvimento humano. É através dela que a criança ex-
pressa os seus símbolos e dá nome aos objetos, num claro proces-
so de desenvolvimento de todas as suas habilidades emocionais 
e cognitivas. É ainda pela linguagem que a criança constrói seu 
processo de desenvolvimento, enraizado nas experiências e sua 
vivência social e individual. Essa relação dialógica será a base 
para a construção de todas as relações sociais da criança. 

Diante disto, a escola deve organizar o trabalho pedagógi-
co em ações que levem a criança a interagir e ampliar sua zona de 
desenvolvimento. Barbosa (2008) coloca que para haver apren-
dizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo 
para as crianças e também professores. Sendo assim, os projetos 
abrem para possibilidades de aprender os diferentes conheci-
mentos construídos na história da humanidade de modo relacio-
nal e não linear, proporcionando às crianças aprender através de 
múltiplas linguagens, ao mesmo tempo em que lhes proporcio-
nam a reconstrução do que já foi aprendido.

A metodologia através de projetos, na Educação Infan-
til, deve ser uma ação com intencionalidade e objetivos claros, 
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respeitando sempre o nível de desenvolvimento das crianças, 
as propostas curriculares nacionais para essa faixa etária, com 
ênfase na ludicidade. Um dos objetivos do projeto desenvolver 
os aspectos do letramento nas crianças. Pois a criança desde 
seu nascimento já está em contato com o mundo da escrita. Não 
pretende-se alfabetizar, até mesmo porque esse não é o objetivo 
dessa faixa etária. Mas propiciar à criança uma relação constante 
e significativa com o mundo da leitura, a partir daí, ampliar de 
forma natural o seu conhecimento da leitura e escrita.

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 
(RCNEI) coloca que pesquisas na área da linguagem tendem a 
reconhecer que o processo de letramento está associado tanto 
à construção do discurso oral como do discurso escrito. Princi-
palmente nos meios urbanos, a grande parte das crianças, desde 
pequenas, estão em contato com a linguagem escrita por meio de 
seus diferentes portadores de texto, como livros, jornais, emba-
lagens, cartazes, placas de ônibus etc., iniciando-se no conheci-
mento desses materiais Elas começam a aprender a partir de in-
formações provenientes de diversos tipos de intercâmbios sociais 
e a partir das próprias ações, por exemplo, quando presenciam 
diferentes atos de leitura e escrita por parte de seus familiares, 
como ler jornais, fazer uma lista de compras, anotar um recado 
telefônico, seguir uma receita culinária, buscar informações em 
um catálogo, escrever uma carta para um parente distante, ler 
um livro de histórias etc. 

Sendo assim, o professor da Educação deve trabalhar com 
temas e uma metodologia que integre a criança e o mundo da 
leitura num processo mais amplo, dando-lhes condições de no 
momento da alfabetização, propriamente dita, elas não tenham 
dificuldades com os processos que envolvem a leitura e a escrita.

O RCNEI (1998, p. 131) cita como alguns dos objetivos do 
ensino das crianças de quatro a seis anos:

•	 Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e 
expressão, interessando-se por conhecer vários gêneros orais 
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e escritos e participando de diversas situações de intercâmbio 
social nas quais possa contar suas vivências, ouvir as de outras 
pessoas, elaborar e responder perguntas; 

•	 Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, 
revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas 
situações nas quais seu uso se faça necessário; 

•	 Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; 

•	 Interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de 
forma convencional; 

•	 Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diver-
sas situações do cotidiano; 

•	 Escolher os livros para ler e apreciar.

Quando RCNEI defende que a ato de leitura é um ato cul-
tural e social, significa que as crianças, desde muito pequenas, 
podem construir uma relação prazerosa com a leitura. Compar-
tilhar essas descobertas com seus familiares é um fator positivo 
nas aprendizagens das crianças, dando um sentido mais amplo 
para a leitura. Considerando-se que o contato com o maior nú-
mero possível de situações comunicativas e expressivas resulta 
no desenvolvimento das capacidades linguísticas das crianças, 
uma das tarefas da Educação Infantil é ampliar, integrar e ser 
continente da fala das crianças em contextos comunicativos para 
que ela se torne competente como falante.

Por se tratar de crianças pequenas é imprescindível que a 
leitura seja um momento de prazer, podemos mostrar e colocar-
lhes à disposição diferentes gêneros textuais, livros os mais va-
riados. Mas eles devem ser de acordo com sua faixa etária, sem, 
contudo, subestimar a sua capacidade de interpretação e análise. 
Quando a criança se sente estimulada com a leitura, ela mesma 
se inserirá nesse processo, de forma natural, estabelecendo uma 
relação com o seu meio social e consigo mesmo. Construindo 
conceitos e ampliando seu processo cognitivo. Pois:



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ARTENIZIA LEONEL DIAS

102

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

A leitura de histórias é um momento em que a criança 
pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o uni-
verso de valores, costumes e comportamentos de ou-
tras culturas situadas em outros tempos e lugares que 
não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações 
com a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo 
social ao qual pertence. (RCNEI, 1998, p. 143)

Recursos

•	 Sacolas de TNT para condução dos livros de leitura;
•	 Livros infantis variados ou de interesse do grupo;
•	 Lápis de cor, borracha e lápis de escrever.

Metodologia

•	 Canto de leitura permanente na sala, com acervos diversos 
disponíveis para os alunos explorarem, lerem, dialogar e in-
teragir com os colegas e professa, além de ser um espaço para 
a contação de histórias. O cantinho será organizado de forma 
atraente, num ambiente aconchegante, com tapetes, almofa-
das, gravuras, livros de diversos gêneros, de diferentes auto-
res, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, suplementos, 
trabalhos de outras crianças, e etc.;

•	 O projeto de leitura acontece ao longo da semana, onde três 
alunos são sorteados para levar o livro para ser lido em casa 
juntamente com sua família. Em seguida os alunos que foram 
selecionados socializarão a experiência vivenciada em casa com 
leitura do livro e reproduziram a sua maneira a história do livro, 
desenvolvendo assim a imaginação, criatividade e percepção vi-
sual. Dentro da sacola também será levado para casa uma folha 
impressa, lápis de cor, lápis de escrever e borracha, para que o 
aluno desenhe o que mais gostou no livro. Ao final das exposi-
ções serão sorteados os alunos que levarão o livro na semana. 

•	 Num segundo momento do projeto, os alunos deverão escrever 
o que mais gostou no livro, podendo selecionar palavras ou fra-
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ses, para serem apresentadas e discutidas com a professora e a 
turma. Formando um banco de palavras para a turma.

•	 Visita, contação de histórias e conversa informal com a Escri-
tora local Irma Gualhardo.

•	 Contação de histórias pelos pais dos alunos e demais funcio-
nários da escola.

•	 Confecção individual de um livro.
•	 Ao final do projeto serão realizadas produções de textos indivi-

duais e o livro para que os alunos desenvolvam além do conhe-
cimento da língua escrita, a imaginação, o raciocínio e o letra-
mento. Através de uma culminância com os alunos, familiares 
e demais alunos e funcionários da escola.

Avaliação

Será processual e contínua, observando a participação, 
interação dos alunos com os livros, e modificando ou alterando 
ações ao decorrer do projeto.

Resulatdos parciais

Em sala de aula
•	 Maior envolvimento dos alunos com a leitura;
•	 Ampliação do vocabulário;
•	 Maior interação e participação em todas as atividades peda-

gógicas;
•	 Diminuição da timidez;
•	 Respeito;
•	 Aumento da imaginação e criatividade;
•	 Curiosidade.

Participação da família e envolvimento com o projeto
•	 Dos 44 alunos apenas 2 não tiveram a participação da família 

no momento da leitura;



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ARTENIZIA LEONEL DIAS

104

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

•	 Das 44 crianças apenas 2 não fez a socialização da história em 
sala e destes apenas 1 não fez a atividade de leitura em casa.

•	 Das 43 fichas de avaliação enviadas às famílias tivemos o re-
torno de 40; 

Resultado da primeira avaliação do projeto feita com os pais

•	 Apenas 2 não se lembravam sobre o que falava o livro;
•	 Dos 42 pais que leram com os filhos, 22 deles disseram que ti-

nha mais alguém presente nesse momento, alguém da família 
ou colegas;

Quando questionados acerca da importância da leitura os pais, 
em sua maioria, responderam

Desperta a imaginação, criatividade, aumenta o gosto pelo 
estudo, ajuda na expressão oral, no raciocínio, na interpretação, 
conhecimento de novas palavras, a ter mais responsabilidade, 
perda da timidez, auxilia no processo de leitura e escrita e a res-
ponder as questões da vida.

“Através da leitura a criança vai despertar a sua 
imaginação através dos personagens e suas histó-
rias, ele vai aprender a falar e escrever correto.”

“A leitura é parte principal para a sabedoria e ação 
de pensar e responder às questões da vida.” 

Quais são suas impressões sobre o projeto, como está sendo 
esta experiência na sua família e na escola e se a metodologia 
está sendo satisfatória?

A grande maioria dos pais respondeu de forma positivas a 
esse questionamento, destacando, suas impressões sobre o pro-
jeto, em suas falas observa-se com maior freqüência a ênfase no 
cuidado, o interesse pelas histórias e livros, o aumento da afeti-
vidade, a curiosidade das crianças em ouvir, “eles têm mais inte-
resse em aprender a ler e escrever”, “une a família”, “a criança 
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conta todo dia a história lida na sala, é bom explicar o que ele 
não sabe”, “o futuro dele será mais fácil”.

“A experiência está sendo muito boa, pois o Gabriel 
se motivou para ouvir o que falava o livro. Na hora 
de desenhar disse que não sabia fazer bonito, mas foi 
tentando e fez da maneira dele. Quanto a metodolo-
gia está muito boa, pois as crianças ficam na expec-
tativa de aprender histórias novas.” 

Aumento da interação e afetividade entre pais e filhos

 “Gostei! Foi um momento em que lemos a história 
e comentamos, sorrimos, foi um momento nosso... 
Bom e feliz.”

 “Gostei muito, pois a família e a criança se unem 
para contar histórias e responder tantas perguntas 
que eles fazem.”

 “Muito bom, porque ler para uma criança a ajuda 
a ter novas descobertas é muito bom. Este método 
ajuda a criança a ter mais um tempo com os pais, a 
família fica mais unida.” 

Mudança de paradigmas

“Boas, os meus pais nunca tiveram o hábito de pe-
dir para a gente praticar a leitura nem eu nem meus 
irmãos. Hoje sempre que tenho tempo ensino minha 
filha um pouquinho, sei que os pais são peça funda-
mental para um bom aprendizado da criança. A me-
todologia que a professora usa está ótima, pelo me-
nos para minha filha sim.” 

Algumas considerações finais

O projeto tem sido de grande relevância na formação das 
crianças, nota-se que a partir dele foi possível identificar uma 
melhora relevante na prática pedagógica e na minha formação 
pessoal e profissional, pois a vivência com o grupo escolar é pos-
sível destacar alguns aspectos relevantes, tais como a quebra de 
preconceitos; perceber de forma mais intensa que as crianças têm 
um poder muito grande de aprender tudo o que ensinamos; au-
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menta de responsabilidade; troca de saberes; dedicação; apoio da 
equipe escolar e dos familiares e novos desafios. Sempre objeti-
vando a formação integral da criança e a construção da cidadania.
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ANEXOS

FICHA DE LEITURA – PROJETO SACOLA VIAJANTE

ALUNO (A): ___________________________________
LIVRO: ______________________________________
AUTOR (A): ___________________________________
DATA: ___________________

DESENHE O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NA HISTÓRIA
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PROJETO DE LEITURA SACOLA VIAJANTE

INFORMATIVO AOS PAIS

Senhores pais / responsáveis, seu filho (a) está levando 
para casa a Sacola Viajante, que faz parte do projeto de leitura 
que está sendo desenvolvido com a sua turma. Pedimos que o 
ajude a conservar o livro e que o auxilie na leitura do mesmo. 
Junto com o livro está indo também uma ficha de leitura, uma 
caixa de lápis de cor, um lápis e uma borracha. Para que ele, após 
a leitura do livro, desenhe na ficha o que mais gostou na história. 
Um dos objetivos do projeto é fazer / ampliar a participação da 
família com a escola e aumentar o vínculo entre pais e filhos.

É importante ressaltar que a leitura, quando feita em con-
junto aumenta a afetividade e os laços emocionais. Portanto, 
aproveite a leitura para ter um momento prazeroso e divertido 
com seu filho (a), ao mesmo tempo em que ele constrói a apren-
dizagem.

Atenciosamente,
Professora Atenízia Leonel Dias

Pré II

CONTAÇÃO DA HISTÓRIA EM SALA – PROJETO DE 
LEITURA SACOLA VIAJANTE

NOME: ______________________________________
DA ESCOLA ( ) FUNÇÃO: ___________________________
FAMÍLIA ( ) ALUNO (A) ____________________________
LIVRO: ______________________________________
AUTOR (A): ___________________________________
DATA: ___________________
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ESCREVA ABAIXO SUAS IMPRESSÕES SOBE EXPERIÊNCIA 
ACERCA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E SUA COMPREEN-
SÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

CAPA PARA O ENVELOPE ONDE SERÃO COLOCADAS 
AS AVALIAÇÕES PARA SEREM FEITAS PELOS PAIS

PROJETO SACOLA VIAJANTE
ALUNO (A): __________________________________

“Incentivar a leitura é a forma mais eficaz de disseminar cultura 
e valores, incitar a imaginação e despertar a criatividade”. 

AVALIAÇÃO – PROJETO SACOLA VIAJANTE

PAI/MÃE/RESPONSÁVEL: ________________________
ALUNO: _____________________________________

1 VOCÊ LEU O LIVRO COM SEU FILHO?
 ( ) SIM ( ) NÃO

2 VOCÊ LEMBRA SOBRE O QUE FALAVA O LIVRO QUE ELE 
LEVOU PARA CASA?
( ) SIM ( ) NÃO
QUAL? ______________________________________
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3 TEVE MAIS ALGUÉM PRESENTE NO MOMENTO DA LEI-
TURA DO LIVRO?
( ) SIM ( ) NÃO
OUTROS: ____________________________________

4 VOCÊ ACREDITA QUE A ESTIMULAÇÃO DA LEITURA PARA 
A CRIANÇA CONTRIBUI OU CONTRIBUIU PARA A FORMA-
ÇÃO ESCOLAR DO SEU FILHO?
( ) SIM 
PORQUÊ? ____________________________________
( ) NÃO?
PORQUÊ? ____________________________________

5 QUAIS SUAS IMPRESSÕES SOBRE O PROJETO DE LEITU-
RA “SACOLA VIAJANTE”? COMO FOI ESSA EXPERIÊNCIA 
NA SUA FAMÍLIA, NA ESCOLA? A METODOLOGIA UTILIZA-
DA ESTÁ SENDO SATISFATÓRIA?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

REGISTRO DE ALGUMAS AÇÕES

Alunos levando os livros para casa
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Professora da instituição contando história

Desenho reproduzindo o que a aluna mais gostou na história
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Mãe de aluna contando história na sala

Agente Educacional da escola socializando uma história 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ARTENIZIA LEONEL DIAS

112

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

Cantinho da leitura em sala de aula

Aluno socializando a história após leitura com a família em casa
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Visitas regulares à biblioteca da escola

Chegada de livros novos
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Visita a Faculdade Luterana do Brasil – Ulbra

Escritora Irma Gualhardo
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Professora da Turma Contando História
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CONSUMO, SEDENTARISMO E OBESIDADE INFANTIL

CAROLINA DOS SANTOS BARRETTO POSSAMAI
Aluna do Curso de Pedagogia 7º Semestre e Bolsista PIBID – CED/UECE. 

carolina_barretto@yahoo.com.br
LIA MACHADO FIUZA FIALHO

Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará – UECE. 
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Introdução

Atualmente existe na sociedade moderna uma corrida de-
senfreada pelo consumo, a facilidade de comprar ou ter objetos 
acaba acarretando vários problemas para a sociedade. E a ali-
mentação também acaba sendo afetada por esse mal. Ter saúde é 
muito importante em nossas vidas, por isso devemos nos atentar 
para a maneira como nos alimentamos. 

Com o aumento da população obesa e o crescimento do 
número de cirurgias bariátricas no Brasil, esse tema despertou 
bastante curiosidade. O sedentarismo também é outro grande 
fator para o aumento da obesidade. No presente trabalho abor-
damos como essas situações podem prejudicar o cotidiano das 
pessoas e principalmente das crianças. Através de uma pesquisa 
bibliográfica e algumas situações presenciadas, e descritas com 
relato de experiência, esse artigo tem como objetivo fazer uma 
rápida reflexão sobre como esses males podem prejudicar o cor-
po e a valorização dele para uma vida mais saudável, diminuindo 
a autoestima e consequentemente prejudicando a qualidade de 
vida. 

Impulso do consumo na má alimentação

Nas últimas décadas houve um crescimento no consumo 
de produtos e serviços em todo o mundo. O crescimento popula-
cional, a expansão de capital de empresas, o poder de compra e 
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a publicidade estimulam o consumo desenfreado, ou seja, aquele 
que vai além da necessidade básica. A sociedade e o modo de de-
senvolvimento capitalista em que estamos inseridos estão sem-
pre em busca do lucro e do aumento contínuo do consumo, que 
tem como algumas características a massificação dos produtos, a 
produção em série, a não durabilidade dos produtos e o imedia-
tismo, principalmente, nos produtos que demandam inovações 
tecnológicas.

Embalado pela engrenagem de produção, tragado 
pelo ritmo trepidante das grandes cidades, pressiona-
do por uma mídia – publicidade – quem nos faz trans-
formar o lazer em obrigação, sem tempo para o cultivo 
das amizades – vivência, construção e troca de afetos 
– na maioria das vezes sedentário, o brasileiro médio 
contemporâneo acaba por sucumbir ao estresse, com 
manifestações de: dores de cabeça, ansiedade, insô-
nia, fadiga crônica. Agressividade, pânico, depressão, 
fazendo uso indiscriminado de cigarros, álcool, drogas 
e automedicando-se com analgésicos e tranquilizan-
tes. (IMBASSAÍ, 2008. p. 49)

Na sociedade de consumo, como o próprio nome já sugere, 
as pessoas tendem a consumir não tanto pela necessidade e sim 
pelo modismo. E a alimentação também é afetada por esse mal. 
As pessoas vivem correndo para ganhar dinheiro e não se preo-
cupam com o que estão ingerindo no dia-a-dia e a forma como 
estão se alimentando. Comem qualquer coisa na rua, em pé, rápi-
do demais ou andando, se alimentando mal, sem nenhum acom-
panhamento. Acreditamos que a maneira como nos alimentamos 
é extremamente importante para o nosso corpo. Devemos comer 
devagar, sentado, mastigando bem e comida de qualidade. Cul-
pamos o tempo para tudo. Para comer, para nos relacionarmos, 
para nos exercitarmos e muitas outras coisas, e dessa maneira 
vamos sobrecarregando nosso corpo inteiro. Seja internamente 
ou externamente. E assim a obesidade muitas vezes aparece.

O aumento da obesidade é um fato presente nas mais va-
riadas camadas sociais. Não existe sexo, nível social ou regiona-
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lidade. No Brasil, esse número cresceu assustadoramente nos 
últimos anos como mostra pesquisa do IBGE realizada em 2009.

 

Esse tema da obesidade e sua relação como o corpo nos in-
teressa bastante. Intriga-nos compreender porquê a a obesidade 
vem crescendo e a sociedade em geral não está tão atenta a essa 
problemática.. Várias pessoas que passaram pela cirurgia bariá-
trica1. Algumas realmente ue era preciso por questão de saúde e 
obesidade mórbida, mas em outros casos, observamos que que-
riam o imediatismo de emagrecer com quase “nenhum sacrifí-
cio”, sem mudança de alimentação ou hábitos de vida. Simples-
mente consideravam mais fácil e mais gostoso comer o que não 
tem qualidade, e depois somente reduz o estômago e “resolver 
o problema”. Com essas questões percebemos que a sociedade 
está cada vez mais desapropriada do corpo, sem conhecê-lo, e o 
imediatismo não prioriza essa temática. 

O excesso de gordura é nocivo à saúde em qualquer idade, 
e cabe a cada um de nós começar a repensar esses hábitos de 
alimentação “fast food”, que tanto já sabemos o quanto eles nos 

1 Conhecida também como cirurgia da obesidade e cirurgia de redução do estô-
mago. É realizada quando a obesidade já chegou a um nível crítico e as atividades 
físicas não causam efeito. É recomendada, principalmente para pacientes com o 
índice de massa corporal superior a 40. Fonte: http://cirurgia-bariatrica.info/

http://atividades-fisicas.info/
http://atividades-fisicas.info/
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prejudicam. 

SEDENTARISMO E OBESIDADE
O sedentarismo também é um grande vilão na luta con-

tra a obesidade. As pessoas estão mais inativas, saindo menos de 
casa por conta da violência que nossa sociedade enfrenta. Pode-
mos perguntar a nossos pais e avós, quais eram suas brincadeiras 
e brinquedos. Eles responderão que eram com outras crianças, 
na rua, correndo, pulando, subindo em árvores, por exemplo. E 
isso está se perdendo por conta da violência contemporânea e do 
avanço e difusão da tecnologia. 

Em Fortaleza, o aumento da criminalidade vem aumen-
tando ano após ano, e os moradores mudam seus hábitos na 
tentativa de evitar assaltos que acontece em qualquer área da 
cidade, inclusive as mais nobres. Sobem muros, colocam cercas, 
evitam sair em horários muito tarde, etc. E os adultos evitam que 
as crianças saiam para rua com receio dessa situação, assim, ins-
tigam inconscientemente nas crianças o sedentarismo, o indivi-
dualismo e consequentemente facilitam a obesidade. 

Tem medos – como todos os mortais – mas, “sem 
tempo e dinheiro” para elaborá-los, protege-se er-
guendo muros. Não se aproxima verdadeiramente de 
si mesmo, nem de ninguém. Tampouco permite que 
dele se aproximem, de verdade. Desconhece suas sen-
sações mais profundas. Seca a sensibilidade. Passa a 
funcionar na superfície, automática e mecanicamen-
te. Assim, despede-se aos poucos da alegria de viver, 
comprometendo sua estrutura emocional e abrindo 
mão de uma existência sadia e equilibrada. (IMBAS-
SAÍ, 2008. p. 50)

Através do corpo, o homem se comunica com o mundo. De-
vemos perceber e conhecer nosso corpo, evitando que couraças 
incorporem no nosso cotidiano e dominem o nosso instrumento 
de vida, ocasionando a dessensibilização, que é “a perda gradual 
da capacidade de sentir, de ter sensações.” (IMBASSAÍ, 2008. p. 
49). A escola, por exemplo, talvez para algumas crianças seja o 
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único espaço e momento de interação maior com os colegas e com 
o esporte, dança e movimentos corporais. Somos nós educadores 
e familiares que devemos nos engajar para mudar os hábitos diá-
rios, pois a criança sozinha não tem autonomia para isso, e muito 
menos conhece as reais consequências que o excesso de peso pode 
causar à saúde física e mental. E exercícios físicos auxiliam para 
ajudar a movimentação. Mas para que os maus hábitos mudem, é 
preciso antes de tudo tem o desejo de modificá-los, a insatisfação, 
e a consciência de que estamos sendo prejudicados.

Para uma pessoa agir no meio ambiente é necessário 
que possua, além de uma organização motora, uma 
vontade, um desejo de realizar um movimento. Não 
se consegue educar ou reeducar ninguém contra sua 
própria vontade. O movimento “pelo movimento” não 
leva a nenhuma aprendizagem. É necessário e funda-
mental que o aluno deseje, reflita e analise seus movi-
mentos, interiorizando-os. Só assim conseguirá atin-
gir uma aprendizagem mais significativa de si mesmo 
e de suas possibilidades. (OLIVEIRA, 2012. p. 26)

O ser humano necessita de habilidades de exercício corpo-
ral, necessitamos olhar, conhecer e viver o nosso corpo. Oliveira 
(2012) cita Harrow (1972) para explicitar essa necessidade de 
compreensão do corpo para uma melhor adaptação na sociedade 
em que vive:

Necessita ter um bom domínio corporal, boa percep-
ção auditiva e visual, uma lateralização bem definida, 
faculdade de simbolização, orientação espaçotempo-
ral, poder de concentração, percepção de forma, ta-
manho e número, domínio dos diferentes comandos 
psicomotores como coordenação fina e global, equi-
líbrio. Harrow cita ainda os sete movimentos ou mo-
delos de movimentos básicos inerentes ao homem 
que são: correr, saltar, escalar, levantar peso, carre-
gar (sentido de transportar), pendurar e arremessar. 
(OLIVEIRA, 2012. p. 30)

Antes de iniciarmos qualquer exercício de movimentação 
do corpo, precisamos nos conhecer, nossos ossos, articulações, 
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músculos, e o que somos capazes de fazer com cada um deles. A 
conscientização corporal é

um trabalho de auto-regulação do tônus muscular e 
de organização postural, com técnicas de relaxamen-
to, micromovimentos, criatividade, dança livre. Seu 
objetivo é controlar os níveis de estresse e promover a 
integração corpomental, por meio da sensibilização: 
reativação dos órgãos sensórios. (IMBASSAÍ, 2008. 
P. 51)

Nunes (2008) cita sua experiência com a dança como uma 
dimensão terapêutica e serve de instrumento na movimentação 
do corpo e na reorganização corporal. 

Pela observação e percepção dos movimentos mais 
simples iniciamos um trabalho de sensibilização, su-
til, mas de grande efeito. Mais importante do que o 
aprendizado de qualquer técnica corporal é o trabalho 
de conscientização do corpo, das tensões que ele guar-
da, dos bloqueios que o impedem de seguir o fluxo da 
vida. Dançar, sentindo e pensando, é vivenciar uma 
maior consciência do sentido e da torção dos ossos, do 
movimento das articulações, das cinturas escapular e 
pélvica e da relação entre ambas, do tônus e desliza-
mento muscular, da sensibilização da pele. (NUNES, 
2008. p.34)

Acredito que a obesidade pode ser também uma resposta 
ao estresse, a ansiedade provocada por essa sociedade que cultua 
o belo, o magro, o esteticamente perfeito, o corpo sarado. A pes-
soa obesa sente que essa sociedade, quando não o ignora, ataca
-o. São muitas as situações de constrangimento que eles podem 
passar diariamente. Sentar em uma cadeira, passar uma catraca 
de ônibus, passar em lugares apertados, viajar de avião e vários 
outros exemplos podem ser dados para demonstrar algumas des-
sas situações encaradas por obesos. E isso vai afetando não só 
essa vergonha com o corpo, mas também sua autoestima.

Intimamente ligada à autoimagem está a autoestima 
que é um juízo de valor, um julgamento que fazemos 
de nós mesmos. Ela pode ser positiva ou negativa e vai 
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depender da carga energética ou afetiva que atribuí-
mos aos nossos êxitos ou fracassos. (OLIVEIRA, 2012. 
p. 14)

O corpo, então é uma maneira de expressar a individuali-
dade. As pessoas percebem e notam as coisas que as cercam em 
função de seu próprio corpo. As crianças durante uma atividade 
ou brincadeira realizam movimentos que são inerentes ao corpo 
humano, que não precisam ser ensinadas. A escola tem uma gran-
de responsabilidade de estimular e procurar ajudar as crianças a 
se desenvolver psicomotoramente. Portanto, o educador tem a 
tarefa de mediar e estimular momentos de educação alimentar e 
prática de atividades físicas para o melhor desenvolvimento dos 
alunos. “É importante evidenciar como a psicomotricidade pode 
auxiliar o aluno a alcançar um desenvolvimento mais integral.” 
(OLIVEIRA, 2012. p. 23)

O corpo está sempre sendo recriado, e para acriança, a es-
cola é uma ferramenta importante nessa fase. E através da psico-
motricidade, o professor

Pode auxiliar seu aluno a tomar consciência de seus 
próprios bloqueios e procurar suas origens e, princi-
palmente, realizar exercícios adequados para um bom 
desempenho de seu esquema corporal. Um educador, 
a partir de um bom conhecimento do desenvolvimen-
to do aluno, poderá estimulá-lo de maneira que todas 
as áreas como psicomotricidade, cognição, afetividade 
e linguagem estejam interligadas. O aluno sentir-se-á 
bem na medida em que se desenvolver integralmente 
através de suas próprias experiências, da manipula-
ção adequada e constante dos materiais que o cercam 
e também das oportunidades de descobrir-se. E isto 
será mais fácil de se conseguir se estiverem satisfei-
tas suas necessidades afetivas, sem bloqueios e sem 
desequilíbrios tônico-emocionais. (OLIVEIRA, 2012. 
P. 37)

A obesidade vem acompanhada de várias limitações, mas 
que não devem ser vistas como obstáculos e nem como sinal de 
desistência, pois qualquer tipo de corpo tem limitações. Os pre-
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conceitos devem ser quebrados em todas as áreas da vida e tam-
bém no descobrimento e conscientização do corpo independen-
temente de como o mesmo esteja.

Viver a superação de preconceito passa pela descons-
trução da pedagogia que atravessa o nosso corpo e que 
não só nos inventou, mas forjou o modo pelo qual tra-
tamos um ao outro. É preciso tempo, paciência e per-
severança para aceitar o que nossa musculatura conta 
sobre nossa história de vida, nossas alegrias, tristezas, 
frustrações e fantasias. Afinal, o que expresso diz o 
que sou, como penso e me sinto. (NUNES, 2008. p.33)

O desenvolvimento motor é fruto de uma incessante mu-
dança no comportamento ao logo da vida, resultado das necessi-
dades biológicas e as diversas situações do ambiente que vivemos. 
Muitas pessoas apresentam necessidades na psicomotricidade, 
e a obesidade é só um fator pelo qual a pessoa possa mostrar 
um baixo desenvolvimento motor. O individuo obeso apresenta 
vivências motoras mais baixas se comparada à de peso normal, 
pois ela mostra um esforço maior ao realizar atividades físicas. 
“O corpo, portanto, é sua maneira de ser. É através dele que es-
tabelece contato com as entidades do mundo, que se engaja no 
mundo, que compreende os outros”. (OLIVEIRA. 2012. p. 47)

Essa dimensão terapêutica vai nos mostrando que 
vivemos melhor com o desenvolvimento da própria 
coordenação, com o emprego adequado da força, com 
a abertura de espaços internos, com uma respiração 
mais livre, com a aceitação do próprio corpo do qual 
não podemos fugir. Afinal, é com ele que habitamos o 
cotidiano e ganhamos o pão nosso de cada dia. (NU-
NES, 2008. p. 35)

Neste trecho Nunes (2008) apresenta a importância da 
aceitação e reconhecimento do nosso corpo, pois é nele que vi-
vemos, com ele que realizamos nossas atividades desde as mais 
simples as mais difíceis.
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Últimas palavras

Corpo é vida, dele precisamos o tempo todo. Fatores como 
a má alimentação e o sedentarismo acarretam o aumento de 
peso, desta maneira o corpo acaba sendo bastante afetado. Como 
vimos, a obesidade afeta diversas camadas da sociedade, em di-
ferentes idades, e a consciência da importância do corpo deve ser 
trabalhada desde cedo na escola com as crianças. O reconheci-
mento do próprio corpo e as habilidades que ele pode desenvol-
ver são estímulos importantes para iniciarmos essas atividades.
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Introdução

O presente artigo tem como objetivo revisitar as contribui-
ções de Padre Cícero Romão Batista na área da educação. Haja 
vista que ele foi religioso, político e educador e trouxe algumas 
contribuições para a educação juazeirense. Padre Cícero foi e é 
considerado um santo popular, pois em sua jornada como re-
ligioso realizou um milagre considerado pelo povo, ou seja, fez 
surgir na boca da Beata Maria de Araújo sangue ao ingerir a hós-
tia consagrada. Neste sentido, a Igreja Católica ainda hoje estuda 
os fatos e ressalta as possíveis verdades sobre o acontecimento.

O sacerdote nasceu no município do Crato (CE) e sempre 
teve vocação para a vida religiosa. Estudou no seminário da Prai-
nha, em que se ordenou e depois voltou a morar com sua família 
em Crato. Através de um convite, foi celebrar missas em Juazei-
ro, que era um pequeno povoado de sua cidade natal. Depois teve 
um sonho, em que deveria morar neste lugar e passou habitar as 
terras juazeirenses.

Quanto a seus feitos como educador, teve desejos de me-
lhorar a educação na cidade de Juazeiro, ajudando a criar a Escola 
Normal de Juazeiro. Ainda, deixou em seu testamento que a ordem 
dos Salesianos desenvolvesse uma educação de qualidade para a 
população de Juazeiro, tornando assim referência na cidade.

Temos aqui as seguintes problemáticas: Quem foi Padre 
Cícero e qual sua contribuição para a educação? Valorizamos 
uma pesquisa bibliográfica, destacando os seguintes autores: 
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Arruda (2002), Comblin (2011) e Lira Neto (2009). A pesquisa 
bibliográfica é fundamentada em fontes norteadoras de informa-
ções como livros, artigos, revistas, entre outras.

Quanto aos resultados do estudo, identificamos que, ape-
sar de algumas críticas recebidas, enquanto político, ou seja, pre-
feito de Juazeiro, o sacerdote ajudou na criação da Escola Nor-
mal, desenvolvia remédios medicinais e foi professor. 

É sabido que o sacerdote contribuiu com a educação ju-
azeirense e para outros autores contribuiu pouco com o desen-
volvimento da cidade de Juazeiro do Norte (CE). Neste sentido, 
percebemos que o mesmo era acima de tudo um político, o que 
fazia dele o homem poderoso no interior cearense.

O artigo está dividido em dois momentos: primeiramen-
te abordamos a trajetória de vida de Padre Cícero, bem como o 
contexto histórico da época em que vivia. No segundo momento 
destacamos as contribuições desse sacerdote e educador para a 
educação, visto que, ao longo de sua trajetória social, foi um po-
lítico que se tornou rival de algumas autoridades, pois praticou 
uma filosofia de pensamento e que muitos passaram a questio-
nar. Essa realidade da história será mais detalhada nos próxi-
mos itens deste estudo, levando em consideração sua experiência 
educacional de Juazeiro do Norte.

Padre Cícero 

Padre Cícero Romão Batista era filho de Joaquim Romão 
Batista e Joaquina Vicência Romana. Ele nasceu na cidade do 
Crato- Cariri1, em 24 de março de 1844, e faleceu no dia 20 de 
julho de 1934, aos 90 anos de idade. Este religioso sempre mani-
festou vocação para o sacerdócio, o que levou a estudar no Semi-
nário da Prainha em Fortaleza.
1 Segundo Lourenço Filho (2002, p. 36) “[...], a região do Cariri é o verdadeiro 
oásis do Nordeste, com fontes perenes, vegetação farta e sempre verde, culturas 
rendosas e abundantes variedade de frutos. Quem do sertão caminhe para a 
Chapada do Araripe, vê a caatinga ir-se em cerrados de melhores aspectos [...] “.
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Com a morte de seu pai em 1862, vítima de cólera, teve 
que adiar seu sonho e cuidar da família, afinal era o único filho 
homem. Retornou a sua cidade natal e deixou os estudos em Ca-
jazeiras (PB). Em seguida seu pai aparece em sonho e pede para 
voltar a estudar e seu padrinho, comovido com a história, ajuda
-o na continuação dos estudos e passa a estudar no Seminário da 
Prainha em Fortaleza.

Como ainda não possuía uma paróquia para celebrar suas 
missas, passou a lecionar latim no Colégio Cratense, experiência 
que Neto ( 2009, p.45) assim descreve:

[...] Cícero trabalhou durante todo o ano de 1871 como 
professor de latim no Colégio Cratense, fundado na 
cidade pelo amigo José Marrocos, logo após este ter 
sido expulso do seminário em Fortaleza. Cícero era 
um professor rigoroso, que não hesitava em lançar 
mão da palmatória – então considerada um recurso 
didático legítimo, previsto por lei-para disciplinar os 
alunos mais cabeçudos. Menino tem couro grosso, di-
ziam os mestres de então. Moleque, assim como sino, 
só na base da pancada, fazia coro a sentença matuta.

 Essa fase foi o momento em que Cícero começou ter rela-
ção com a educação. Como não havia se fixado em uma paróquia 
e tinha que se sustentar, a profissão de professor foi uma forma 
de viver e amparar sua família. Ao lecionar, soube que deveria 
aplicar regras severas com os alunos e, apesar de religioso, não 
deixou de lado o que era para executar, fazendo com que os edu-
candos fossem punidos pelos seus atos. 

Depois passa a celebrar missas, porém com o tempo inicia suas 
pregações em Juazeiro2, um pequeno lugarejo no Crato3. Neste sentido,

2 Segundo Comblin (2011, p. 13), “ Juazeiro era um sítio patrimônio (terra livre 
para os escravos) doado pelo padre Pedro Ribeiro e contava com 32 casas; algu-
mas casas domingueiras de proprietários, de tijolo e telha, e 26 casas de taipa e 
palha que abrigavam os descendentes dos escravos libertos. Havia uma escola e 
uma capela dedicada Nossa Senhora das Dores”.
3 Crato se destaca por apresentar uma cultura popular que gerou diversos gru-
pos populares dentre eles o Reisado, Maneiro Pau, Penitentes, Dança do Coco, 
dentre outros. Ainda, o cordel faz parte de sua cultura, em que existe na cidade 
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Dedicou-se a corrigir os vícios e os abusos morais. 
Acabou com as bebedeiras, proibiu as danças e con-
seguiu que os homens parassem de bater nas mu-
lheres e que as prostitutas confessassem seu pecado. 
Procurou alimentar a fé e animar a prática religiosa 
do povo. Para isso, escolheu três caminhos: a convi-
vência com o povo, as visitas domiciliares pelos sítios, 
sempre andando a pé, e as pregações, orientando o 
povo, seja nas novenas e missas, seja nas diárias reu-
niões ao anoitecer diante de sua casa (COMBLIN, 
2011, p. 13).

Com isto, o intuito do Pe. Cícero era manter a moral de 
toda a população através desses ensinamentos, foi também o mo-
mento de ele viver na maior pobreza, pois não cobrava nada pelo 
seu trabalho. Através de suas atitudes, passou a ser conhecido em 
todo o Nordeste, aonde muitos iam à procura de visitá-lo.

Esse pensamento deve-se ao fato do provável milagre que 
teria acontecido em meados do ano 1889, que envolveu a beata 
Maria de Araújo. A hóstia consagrada que recebeu das mãos do 
padre se tornou sangue em sua boca, causando uma mobilização 
em toda a região do Cariri. Esse acontecimento tomou uma re-
percussão, que provocou a ida de muitos romeiros ao município 
de Juazeiro do Norte, em busca de milagres. 

Atualmente Juazeiro recebe milhares de pessoas, as quais 
realizam quatro romarias por ano, fazendo menção à figura de 
Padre Cícero, pois o povo considera-o santo4. As romarias fazem 

a Academia dos Cordelista do Crato, fazendo daquele lugar respirar a leitura que 
o povo ler e senti. 
4 Segundo Rosendahl (2002, p. 71-72), “Os santos são as representações funda-
mentais do catolicismo popular, como seres pessoais e espirituais dotados de po-
deres sobrenaturais. Estando no céu, podem intervir juntos a Deus em favor dos 
homens, graças aos méritos que adquiriram durante sua vida. Os santos, apesar 
de estarem no céu, se fazem presentes na terra por meio de sua imagem. É a ima-
gem o objeto de culto e, de algum modo, o santo se identifica com sua imagem. 
Desta forma, torna-sepossível o contato direto entre o fiel e o santo. Os santos 
estão ao alcance de qualquer fiel sem a intervenção de especialistas eclesiásticas. 
É a privatização das relações dos homens com os seres sagrados, na linha de pen-
samento de Ribeiro de Oliveira (1985) “.
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parte do cenário religioso do lugar, permitindo refletirmos sobre 
seu papel na economia da cidade. 

Padre Cícero e a educação

Quando pensamos em educação, tendemos pensar, de 
início, naquela educação formal. Isso nos leva a refletir sobre o 
papel de Padre Cícero em meio a tantas normas que o sistema 
educacional brasileiro possui. Neste sentido, pensamos que esse 
sacerdote preocupou-se ou não com a educação juazeirense. É 
notória sua participação na educação como ressaltamos no tópi-
co anterior, como professor de latim. O sacerdote do lugar apoiou 
a aprovação de projetos educacionais para Juazeiro, em que po-
demos constatar, nesta passagem, que ele

Ensinou o povo a ganhar o seu sustento, pois ele 
não tolerava gente desocupada. Ensinou ofícios 
comuns como: pedreiro, carpinteiro, ferreiro, mar-
ceneiro e os mais diversos tipos de artesanato em 
palha, fibra, couro, relógios, sinos, redes, rendas, 
além de costura e prendas domésticas, ajudado pe-
las irmãs e amigos que passavam. Orientava o povo 
sobre saúde, remédios do mato, primeiros socorros. 
Abriu doze escolinhas particulares e duas públicas. 
Abriu o primeiro orfanato (1916) e colaborou na 
instalação da primeira Escola Normal Rural (1932). 
Costumava dizer: ‘ cada casa deve ser um santuário, 
uma oficina e cada quintal, uma horta’ (COMBLIN, 
2011, p. 42).

Essa forma que pensou em tratar as pessoas fazia dele um 
educador, que por muitas vezes na passagem acima fez deste ho-
mem voltar-se para educação. Era um homem além de seu tem-
po e se tornou nesse sentido o educador que identificamos nos 
conselhos repassados para sua gente. Ainda, os próprios ofícios 
que o autor acima menciona, tornava um apreciador da educa-
ção, em que destacamos também o momento em que ajudou na 
construção do orfanato e na escola normal de Juazeiro. Padre 
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Cícero5 viveu no cenário de confrontos entres as elites locais e 
no meio de tudo houve uma reforma educacional no estado que 
fez surgir através do educador Lourenço Filho uma forte crítica 
quanto à postura do sacerdote relativa à educação, pois o refor-
mador havia dito: 

[...] Não logramos perceber, no primeiro instante, senão 
a malta daqueles mesmos romeiros da estrada, sujos e 
abatidos, com os seus ‘casacos’, os seus bordões e os seus 
bentinhos, o rifle inseparável e as ‘pracatas’ amarradas à 
cintura ou pendentes do cano da arma. A primeira vis-
ta, aquela massa apresentava unidade; expressões dos 
mais díspares caldeamentos de raça ali se confundiam, 
no entanto, e apenas um ou outro semblante mais puro 
ressaltava (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 51).

Neste sentido, o educador teve uma percepção crítica sobre 
a cidade de Juazeiro do Norte (CE), assim que chegou identificou 
o modo simples de vestir-se das pessoas e suas expressões. Ainda, 
percebeu que o religioso e o político precisavam melhorar a educa-
ção daquele município, em que a mesma se encontrava fragilizada 
e que deveria melhorar as condições das escolas e ampliá-las.

Apesar das críticas realizadas, o sacerdote teve o interesse 
de construir escolas e que hoje é referência na região do Cariri, 
como foi o caso do Colégio6 da ordem dos Salesianos, deixada por 
ele em seu testamento.

5 Para o padre Cícero, contudo, não importava apenas zelar por sua reputação 
religiosa e realizar empreendimentos e ações para consolidar a vida religiosa, 
econômica, social e política de Juazeiro do Norte. Ele terá pretendido ir muito 
além, na sua luta para implementar a infraestrutura mais favorável à formação da 
cidade, e foi assim que, em meio às tarefas cotidianas, buscava expedientes para 
a transformação da economia, como a eletrificação da cidade, instalação de usina 
elétrica de beneficiamento de algodão, implantação de via férrea ligando Juazeiro 
do Norte e Fortaleza para escoamento da produção local e, ao lado disso, educar 
a juventude para que ela pudesse dar novas contribuições ao desenvolvimento da 
cidade (ALMEIDA, 2011, p. 65).
6 A expressão “educação” no fazer pedagógico salesiano: trata-se de uma pedago-
gia fundamentada na prática e na sensibilidade de um homem, da qual nascem 
os conceitos de preventividade, espírito de família e formação religiosa, auto-
valorização por meio de uma profissão, atividade cultural praticada no pátio 
como sinônimo de alegria. Mas alegria com responsabilidade, disciplina moral e 
cristã, gerando assim a tríade que compõe a pedagogia salesiana: Razão, Alegria 
e Amabilidade. (ALMEIDA, 2011, p. 45).
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Ao chegar a Juazeiro do Norte e ao fundar o Colégio, 
eles tinham como objetivo cumprir a missão, que era 
a razão maior de se encontrarem nesse território e, ao 
mesmo tempo, norteadora de suas ações na política 
educacional católica de educar a juventude. Somando-
se a essa missão, havia ainda a preocupação de cuidar 
da formação educacional da juventude pobre e da reli-
giosidade dessa sociedade, conforme solicitação do pa-
dre Cícero em seu testamento (ALMEIDA, 2011, p. 59).

Percebemos através da citação que a escola possuía uma 
filosofia voltada para a educação religiosa, em que o público alvo 
era a juventude. Ainda, tinha o apoio de Padre Cícero, que per-
cebeu esta necessidade, em especial para a classe menos favo-
recida, pois, como sabemos o Ceará, passava por graves proble-
mas de analfabetismo e isto fez com que convidasse o educador 
Lourenço Filho, que veio de São Paulo para realizar a reforma 
educacional no estado.

Pensar nessa situação é revisitar a situação educacional do 
Ceará, informa-se de como a população estava a mercê do anal-
fabetismo que alastrava a população, havendo poucas escolas, 
gerando a falta de profissionais que possibilitassem ajudar no 
desenvolvimento educacional.

O momento era problemático em toda a região do Cariri7 
quanto à educação disponível naquele espaço cearense. Poucas 

7 Segundo Nogueira (2011, p. 109 – 110), “ Em Campos Sales, os algarismos são 
ainda mais expressivos. A população escolar é de 1.667. Frequentavam escolas 
públicas e particulares apenas 34 crianças. Sabiam ler 53. Portanto, 1.580 eram 
analfabetas [...] Em Assaré, havia uma população escolar de 810 crianças. Fre-
quentavam a escola 37 e 118 sabiam ler, 655 eram analfabetas. Na cidade do 
Crato, com uma população escolar de 3.589 crianças, apenas 881 frequentavam 
escolas, 577 sabiam ler. Assim, 2.131 eram analfabetas. Napágina 148 constata-
mos o seguinte: Em Missão Velha, o edil deu todo apoio aos trabalhadores do 
cadastramento, que alcançou pleno êxito. Lá as escolas funcionavam bem. Em 
Barbalha há 30 (trinta) anos havia um bem montado gabinete de leitura, ins-
pirando a organização de escolas, propagando as letras entre os desprotegidos 
da fortuna. A liga Contra o Analfabetismo funcionava muito bem ‘ para gáudio 
dos seus fundadores’. Em Crato, o município mais rico e progressista do Cariri 
existiam Escolas Reunidas e grupos escolares em boas condições de organização 
e funcionamento”.
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escolas, afinal o centro da educação estava na capital e poucas 
pessoas tinham condições de se mudar para Fortaleza e estudar. 
Ainda, é verdade que a distância dificultava a situação das pes-
soas, mas o que complicava mais a ida dos mesmos era o fator 
socioeconômico que os tornavam longe desse sonho. Segundo 
Nogueira (2001, p. 107), “[...] O número de escolas públicas era 
de 422 em todo o Estado, para atender uma população que ul-
trapassa 200.000 crianças [...]”. Percebemos, então, que havia 
poucas escolas para contemplar o número elevado de alunos que 
precisavam alfabetizar-se.

Nos lugares do estado onde se ofertava educação, a eva-
são escolar era problema comum, no interior, como na capital. 
No interior, a concentração era maior, pois os alunos eram filhos 
de agricultores que possuíam uma situação financeira precária e 
tinham que trabalhar, dificultando sua inserção no mercado de 
trabalho da capital.

Ainda, havia outro problema que dificultava a ampliação 
das escolas. Naquele momento existiam poucos professores qua-
lificados para ensinar. Em sua maioria eram profissionais que sa-
biam pouco, em sua maioria apenas ler e escrever e passavam as 
lições que haviam aprendido para os demais aluno.

Os estudos se resumiam à cartilha ABC, à tabuada e à 
cartilha nacional, o que tornava o ensino deficiente (Nogueira, 
2011). No entanto, era necessário mudar a situação educacional 
do estado cearense, pois os problemas na educação só acumula-
vam e nada se resolvia com a realidade presente. As condições es-
truturais eram precárias, em que as casas8 das pessoas se trans-
formavam em escolas, não havendo dessa forma adequação para 
o desenvolvimento das aulas.

8 No passado as cidades do interior era difícil possuir prédios escolares, então 
improvisavam as escolas dentro da casa de algum morador, em que deixava um 
quarto ou outro espaço para a realização das aulas.
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Considerações finais

Ao lembrarmos Padre Cícero, voltaremos à pergunta ini-
cial deste estudo para que possamos responder às nossas inda-
gações anteriores. Quem foi Padre Cícero e sua contribuição para 
a educação? Pensar nessa situação é reviver um passado de um 
religioso que ajudou na educação dessa cidade, em se tratando da 
educação religiosa de que podemos destacar a própria ordem dos 
salesianos que passou para a História da Educação de Juazeiro 
como referência de educação para a população local.

Cícero teve relação com a educação quando ao terminar o 
Seminário foi professor de latim do Colégio Cratense, em que de-
pois passou a ser o pároco da igreja das Dores de Juazeiro. Esse 
momento foi o início de sua trajetória educativa, passando a ser 
o início de tudo e nada, pois para o educador Lourenço Filho ele 
nada fez para a educação do pequeno lugar.

Ao analisarmos seu pensamento, podemos revisitar a edu-
cação de Juazeiro, que apresentava poucas escolas e uma estru-
tura não adequada para seu funcionamento. Pensar nessa educa-
ção é lembrarmos que a maior parte do estado cearense passava 
por uma situação difícil em termos educacionais, com um núme-
ro elevado de analfabetos.

Cícero teve seus feitos para a educação, mas como estava 
preocupado na política local, possuía outros interesses, deixando 
de melhorar a situação educacional. Neste sentido, sua contribui-
ção para a educação deixou a desejar, trazendo vários questiona-
mentos para os críticos que viam o pouco interesse do sacerdote.

Padre Cícero, além de ter sido sacerdote, político e educa-
dor, possuía uma trajetória educacional voltada para a moral e 
bons costumes do povo. Essa filosofia fez com que muitas pesso-
as passassem a modificar sua formar e atitudes, pois os maus há-
bitos eram algo não aprovado pelo religioso, em que a disciplina 
fazia do sacerdote ser referenciado em todo o estado.
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É sabido que Juazeiro mudou, passando ao longo dos anos 
a ser referência dentro do catolicismo popular, surgindo alguns 
grupos populares que passaram para a história como uma forma 
de representar os ensinamentos do patriarca do lugar. Podemos 
destacar atualmente o seu crescimento, através do surgimento 
de diversas universidades particulares e públicas. Ainda, possui 
várias escolas religiosas, em que se destaca no lugar, levando o 
nome do padre que um dia foi tão descrente da igreja católica e 
hoje é bem visto por muitos da cúpula do catolicismo.

Referências

ALMEIDA, Núbia Ferreira. O Colégio Salesiano de Juazeiro e o 
Projeto Educacional do Padre Cícero: os benefícios da juventude 
(de 1939 anos de 1970). 2011.254f. Tese (Doutorado em Educa-
ção) – Universidade Federal do Ceará, faculdade de Educação, 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza-
Ce, 2011. 
ARRUDA, João. Padre Cícero: religião, política e sociedade. For-
taleza: INESP, 2002.
BORGES, Raimundo de Oliveira. O Padre Cícero e a Educação 
em Juazeiro. Fortaleza: ABC, 2004.
COMBLIN, José. Padre Cícero de Juazeiro. São Paulo: Paulus, 
2001.
LOURENÇO FILHO, Manuel Bergstrom. Juazeiro do Padre Cí-
cero. Brasília: MEC/INEP, 2002.
NETO, Lira. Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2009.
NOGUEIRA, Raimundo Frota de Sá. A prática pedagógica de 
Lourenço Filho no estado do Ceará. Fortaleza: UFC, 2001.
ROSENDAHL, Zeny. Espaço e Religião: uma abordagem geográ-
fica. Rio de Janeiro: UERJ, 1996.



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

REEDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIÁLOGOS E PRÁTICAS POSSÍVEIS

135

Artigos Completos
GT 3 – Experiências e Práticas Educativa

REEDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIÁLOGOS E 
PRÁTICAS POSSÍVEIS

CÉLIA REGINA CRISTO DE OLIVEIRA
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj). Mestranda no 
Programa de Pós-Graduação de Ensino de Educação Básica – Curso de Mestrado 

Profissional. Grupo de Pesquisa Laboratório de Ensino de História/UERJ (LEH-
CAp). Linha de pesquisa Espaços Educativos e Desigualdades. 

celiachristo@yahoo.com.br

Percepções e olhares enviesados sobre as diferentes 
presenças no cotidiano escolar

A aplicação dos estudos das relações étnico-raciais já nos 
anos iniciais do ensino fundamental busca trazer para o centro 
do debate questões fundamentais e capitais para a população 
brasileira de ascendência africana. Uma delas é apontada por 
Zubaran e Gonçalves (2012) acerca do ocultamento da diversi-
dade étnico-racial brasileira que impediu que a comunidade afro
-brasileira tivesse acesso às suas memórias, à sua história e ao 
seu patrimônio. 

As diferentes inserções da discussão das relações étni-
co-raciais nos currículos escolares são reveladoras do distan-
ciamento ainda existente entre teoria e prática. Autores como 
Sérgio Guimarães (2002), Kabengele Munanga (2010) e Nilma 
Nilo Gomes (2010)1 entre outros observaram que o conceito de 
raça não diz respeito a fatores biológicos ou a características fe-
notípicas mas à uma construções sócio políticas, e ainda sim nos 
questionamos se efetivamente nossas práticas docentes/discen-
tes dialogam nestes termos com as questões étnico-raciais? 

A partir desta perspectiva como os estudos das relações 
raciais podem impactar o aprendizado de nossos estudantes? 

O presente trabalho pretende ser um relato de experiên-
cias vivenciadas em sala de aula, em diferentes áreas do conheci-

1 Currículo sem Fronteiras, v.12, n.1, pp. 130-140, Jan/Abr 2012.

mailto:celiachristo@yahoo.com.br
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mento: linguagem, artes, história e geografia, no âmbito da temá-
tica das relações étnico-raciais, com estudantes das séries iniciais 
do ensino fundamental. Como forma de dialogar sobre as causas 
e consequências do racismo esta atividade tem como principal 
objetivo compreender a construção e apreensão do currículo es-
colar, do conceito de diversidade, e de diferença na perspectiva 
da educação para as relações étnico-raciais, concebidas como 
práticas emancipatórias para o empoderamento de diferentes 
sujeitos em seu cotidiano e como diferencial na aferição da equi-
dade e da Qualidade no ensino fundamental. Compreendendo 
que a questão da Qualidade não passa apenas pela aferição de 
aprendizagem em língua portuguesa e matemática, por exemplo, 
considero que a melhoria dos resultados escolares desses alunos 
perpassa também por questões identitárias (gênero, raça, etnia) 
bem como as relações de afetuosidade, como empoderamento e 
elevação da autoestima de todas e todos tornando-os capazes de 
seguir adiante. 

Na primeira etapa do trabalho descrito neste artigo foi en-
caminhado um conjunto específico de ações pedagógicas desem-
penhadas junto as crianças de entre 08 a 13 anos em 2014 tendo 
continuidade no corrente ano. As atividades que serão descritas 
mais a frente revelaram que a interação entre os alunos passou 
a ser melhor, que apesar das falas já legitimadas de preconcei-
tos e práticas discriminatórias, algo neles mudou apontando a 
necessidade repensar minha prática, apresentando situações de 
aprendizagens, de fato significativas para esse grupo, que por si só 
traz marcas distintas de exclusão: a distorção série/idade, a falta 
de autoestima, na maioria dos estudantes negros (muitos ligados 
aos casos de reprovação). Em face disto penso que seja necessário 
reeducar para as relações étnico-raciais, tendo o entendimento de 
que esse é um processo complexo e que acontece dentro e fora do 
espaço escolar, sobretudo, dentro de cada um de nós. 

Ter noção de que em cada espaço há uma dimensão huma-
na que precisa ser assumida, resgatada, respeitada e exercitada, 
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de forma permanente, provocou diferentes olhares, atravessados 
por outros olhares, tanto de quem perpassou direta ou indire-
tamente pelas atividades, interagindo e reagindo ou não de di-
ferentes maneiras, construindo olhares muitas vezes enviesados 
sobre o ser negro. Milton Santos (2003) certa vez afirmou que: 

Ser negro no Brasil é, pois, com frequência, ser obje-
to de um olhar enviesado. A chamada boa sociedade 
parece considerar que há um lugar predeterminado, 
lá em baixo, para os negros e assim tranquilamente se 
comporta. Logo, tanto é incômodo haver permanecido 
na base da pirâmide social quanto haver “subido na 
vida”2. 

Triste confirmar, mas no que se atesta sobre diferentes 
presenças na escola, ainda causa espanto, em muitas pessoas, as 
pessoas negras falarem de si e de suas percepções sobre o mun-
do. Ainda vai levar um tempo para reconstruir o que o passado 
escravocrata causou em mentes e corações brasileiros, sobretu-
do negros/as que na condição de objeto/máquina de trabalho 
buscam de diferentes maneiras (re)construir e manter erguidas 
suas diferentes identidades (porque oriundas de diferentes po-
vos africanos)

Pode-se dizer, como fazem os que se deliciam com 
jogos de palavras, que aqui não há racismo (à moda 
sul-africana ou americana) ou preconceito ou discri-
minação, mas não se pode esconder que há diferenças 
sociais e econômicas estruturais e seculares, para as 
quais não se buscam remédios. A naturalidade com 
que os responsáveis encaram tais situações é inde-
cente, mas raramente é adjetivada dessa maneira. 
Trata-se, na realidade, de uma forma do apartheid à 
brasileira, contra a qual é urgente reagir se realmen-
te desejamos integrar a sociedade brasileira de modo 
que, num futuro próximo, ser negro no Brasil seja, 
também, ser plenamente brasileiro no Brasil. (idem)

2 SANTOS, Milton. Ser negro no Brasil hoje – Ética enviesada da sociedade bran-
ca desvia enfrentamento do problema negro. In Folha de S. Paulo São Paulo, 
domingo, 07 de maio de 2000.
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Minha pesquisa se insere na educação básica e cuja inser-
ção da temática das relações étnico-raciais nos currículos é ainda 
um desafio que perpassa todas as esferas de ensino. No nível su-
perior (graduação e pós-graduação), o desafio é formar os novos 
professores que farão a formação de outros professores da edu-
cação básica e de outros níveis de ensino. O que ensinar? Que 
conteúdos privilegiar? O que inserir o que retirar? É necessário 
mesmo fazer este debate, ou ele ainda é um resquício da resistên-
cia pedagógica e também política para se (re)pensar o lugar do 
negro na sociedade, ainda excludente como a nossa? 

Ao mesmo tempo em que todas estas reflexões são feitas, 
me vejo refletindo minha prática pedagógica, por quase duas dé-
cadas de ensino, tanto em escolas particulares, quanto públicas 
buscando dialogar com minha subjetiva as formas de lhe dar com 
currículos tão fechados e resistentes à temática das relações ra-
ciais, como forma de contribuir para as aprendizagens dos sujei-
tos. Goodson (1992, 1994) apela para a questão da subjetividade 
e para a importância da voz do professor. Vejo em Goodson a 
condição de quem tem a voz para narrar minha própria trajetó-
ria e percebendo-me sujeito de minha própria prática em diálogo 
com outros, no cotidiano escolar. Bueno, sobre Goodson:

Ele diz que nessa abordagem está implícita uma re-
conceitualização da própria pesquisa educacional, 
pois dar voz aos professores supõe uma valorização da 
subjetividade e o reconhecimento do direito dos mes-
tres de falarem por si mesmos. Além disso, ao serem 
concebidos como sujeitos da investigação e não ape-
nas como objeto, eles deixam de ser meros recipientes 
do conhecimento gerado pelos pesquisadores profis-
sionais (Goodson, 1994),

Um olhar sobre o currículo escolar

Os negros, ao longo da história do Brasil, têm sido, 
juntamente com os índios, os mais discriminados. 
Essa questão deve ser abordada na escola, incluída 
objetivamente no currículo, de tal forma que o aluno 
possa identificar os casos, combatê-los, buscar resolvê
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-los, fazendo com que todos sejam cidadãos em igual-
dade de condições, a despeito das diferenças e especi-
ficidades que possam existir (LOPES, p.187).

Desconstruir os olhares enviesados pode ser um dos ca-
minhos para se (re)pensar o currículo escolar. Entre uma série 
de propostas a serem discutidas e desenvolvidas para repensar o 
cotidiano escolar considero o estudo do currículo, no âmbito da 
diversidade humana, o mais desafiador de todos. Durante muito 
tempo venho amadurecendo a ideia de dialogar com a educação 
numa perspectiva emancipatória e para isso percebo que é neces-
sária uma reflexão aprofundada sobre o currículo, a forma como 
ele é construído e os sentidos que ele toma no cotidiano das esco-
las, quando pensado e organizado de fora para dentro e, quando 
‘repensado’ e ‘organizado’ de dentro para fora. 

Cada organização escolar busca adequar as diretrizes cur-
riculares a sua realidade educacional, levando em consideração o 
perfil da comunidade circundante. Apesar de ter a compreensão 
de que o currículo não é um elemento transcendente e atem-
poral – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação. (MO-
REIRA & SILVA, 2000), portanto, na maioria dos casos, na edu-
cação brasileira ele esteve e ainda está a serviço de uma estrutura 
hegemônica, reproduzindo ideologias, que no intuito de nivelar, 
igualar os desiguais, contribui para o distanciamento e desnivela-
mento educacional entre aqueles que têm acesso, por exemplo, a 
uma gama maior de bens culturais, que é um direito: bibliotecas, 
teatros, cinema, tecnologias de última geração, em detrimento 
daqueles que não tem acesso a tais bens, aos seus direitos. Prin-
cipalmente aqueles e aquelas habitantes das periferias urbanas e 
quase a maioria dos habitantes de áreas rurais.

Por que o currículo? Porque nele e dele se constroem e se 
extraem concepções que influenciam na aprendizagem, na aqui-
sição de conhecimento, que entendido como as experiências es-
colares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a 
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relações sociais, e que contribuem para a construção das identi-
dades de nossos/as estudantes. Currículo associa-se, assim, ao 
conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 
educativas (MOREIRA & CANDAU, 2007). 

Estas intenções educativas vêm ao longo do tempo contri-
buindo para o surgimento de novos olhares sobre o que é ensina-
do na escola e que se constituirá saber apreendido pelos alunos. 
Repleta de sentidos e ideologias que permeiam seu cotidiano é 
na escola que o currículo se torna um instrumento de formação 
humana, Elvira S. Lima (2007). 

Este trabalho me impulsiona a rever o cotidiano escolar 
em busca da construção da diversidade, que na evocação do pro-
vérbio africano “A chuva bate a pele de um leopardo, mas não 
tira suas manchas” me remete a ideia de resistência apesar da 
força que vem de fora, que bate forte tentando emudecer as vozes 
que gritam por igualdade e respeito às diferenças, aos modos de 
ser e sentir e agir de cada pessoa, no espaço escolar. 

O trato da diversidade não pode ficar a critério da boa 
vontade ou da implantação de cada um. Ele deve ser 
competência político pedagógica a ser adquirida pelos 
profissionais da educação nos seus processos forma-
dores influenciando de maneira positiva a relação des-
ses sujeitos com os outros, tanto na escola quanto na 
vida cotidiana (Gomes e Silva, 2002, p.29). 

Portanto, trata-se de uma construção coletiva, e não um ato 
isolado realizado por alguns indivíduos que anseiam por mudan-
ças, ou que percebem que é urgente e necessário um repensar a 
estrutura curricular que atendam de fato as reais necessidades de 
todas e todos que perpassam a escola, pois não se constrói a di-
versidade sozinha/o. Porém, é preciso despojamento e um querer 
também coletivo. E é este querer coletivo que contribui para for-
mação de novos sujeitos e novas construções de práticas emanci-
patórias na educação, que liberta o outro da ignorância, do não 
aprendizado e o impulsiona a buscar possibilidades. Isso implica 
diretamente no processo de formação da identidade e nas relações 
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de alteridade. “Sou o que o outro não é; não sou o que o outro é”. 
SILVA, (2010). Esta é uma forma de se contrapor a todas as for-
mas homogeneizantes e globalizantes de vir a ser o que o outro é, 
inventado, criado fora da realidade da maioria de todos nós, cada 
um é único na sua forma de ser. A construção do respeito pelo ou-
tro, tal qual ele é, e a construção do que “não sou o que o outro” 
foi sendo incorporado em minha trajetória pessoal e profissional. 

Penso que seja papel da escola, na pessoa de seus agentes 
educadores: professores e equipe diretiva, (re)aprender a olhar, 
redirecionar o que de fato tenciona o cotidiano. Isto porque mui-
tos profissionais da educação consideram-se despreparados para 
lhe dar com este tema, procurando isentar-se de uma “culpa”, 
que suponha lhe ser atribuída. Tem sido comum, há alguns anos 
esta desculpa para não enfrentar os problemas decorrentes de 
práticas discriminatórias, que ocultam práticas mais racistas do 
que de outras ordens, tais como discriminação por opção sexual, 
religiosa, deficiência física, para citar as mais recorrentes na es-
cola. Sobre esta desculpa pela falta de preparo do/a professor/a 
Munanga, 2005 afirma: 

Essa falta de preparo, que devemos considerar como 
reflexo do nosso mito de democracia racial compro-
mete, sem dúvida, o objetivo fundamentais da nossa 
missão no processo de formação dos futuros cidadãos 
responsáveis de amanhã. Com efeito, sem assumir 
nenhum complexo de culpa, não podemos esquecer 
que somos produtos de uma educação eurocêntrica e 
que podemos, em função desta, reproduzir consciente 
ou inconscientemente os preconceitos que permeiam 
nossa sociedade.

No cotidiano escolar, as “tias”, como são chamadas as 
professoras alimentam e reforçam o papel de serem cuidadoras, 
ao invés de professoras aumentando, cada vez mais suas tarefas 
na escola. Sabendo-se que não é possível dar atenção a todas e 
todos de forma igual, perde-se nesta dinâmica ao reforçar a na-
tureza do cuidado mais tempo com um grupo de alunos do que 
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em outros. Utilizo a natureza do cuidado para dizer que nes-
ta forma de ser se praticam muitas discriminações: de gênero, 
raça/etnia, classe social, religiosa, além dos diversos graus de 
deficiências físicas e mentais (com ou sem laudo médico, porém 
perceptíveis no cotidiano), que por ventura também, os alunos 
sejam portadores. Ser professora, em qualquer fase, não é tare-
fa fácil, pois ensinar exige respeito pela natureza do educando, 
já dizia Paulo Freire, entretanto a professora também é vítima 
deste sistema excludente e que reforça e estereotipa pessoas, 
moldando-as e ajustando-as aos padrões sociais. Mas, como 
construir a diversidade na sala de aula, na escola imbuída de 
tantos preconceitos? O modo-de-ser não é um novo ser. É uma 
maneira do próprio ser estruturar-se e dar-se a conhecer. O 
cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano. O 
modo-de-ser cuidado revela de maneira concreta como é o ser 
humano (BOFF, p. 34)

Tratar o outro como legítimo outro, superando as dife-
renças existentes entre o meu modo ser e de estar no mundo, 
respeitando e outro como ele é certamente avançaremos a pas-
sos largos rumo à construção da diversidade. A relação de in-
terdependência do outro – alteridade – levou a humanidade a 
aceitar que pelo fato de alguém ser diferente de mim, eu posso 
dominá-lo, subestimá-lo, subjugá-lo. Tarefa nada fácil para a 
escola resolver, uma vez que dentro da sua própria estrutura 
existe uma hierarquia (do diretor ao aluno) que perpassa a ló-
gica de que uns sabem mais que outros, como já ouvi e muito 
se afirma, que professores do ensino fundamental das diversas 
áreas de conhecimento “sabem” mais que professoras/es pri-
márias/os – que são das áreas integradas. Será que por isso, 
muitos e muitas professores/as primárias são tratados como in-
feriores? Será que é por isso que muitas/os estão buscando um 
curso superior? Não é preciso dizer que quem saí “lucrando” 
com isso é a própria educação que recebe pessoas mais qualifi-
cadas na escola primária e, portanto mais capazes de aprofun-
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dar o conhecimento de seus alunos, desde que compreenda o 
seu papel neste processo.

Esta reflexão pode ajudar os/as professores/as a desmis-
tificar outros conceitos que tem relação direta com o modo de 
como percebemos e sentimos a presença do outro em nossa vida, 
seja ela profissional ou pessoal. Não é possível construir diversi-
dade, sem ver, enxergar o rosto do outro: alunos, pais, demais 
categorias profissionais do espaço da escola. Não se pode mais 
admitir conhecer o aluno por um número de chamada e que ao 
chamar o/a aluno/a de número 08 na lista de chamada o profes-
sor/a saiba que ele é um ser humano, que possui uma identidade, 
que está marcada explicitamente quando o vejo pelo rosto, como 
um todo. E percebo que para além de um número na lista de pre-
sença, existe um ser humano com uma história de vida, com suas 
limitações e potencias. Se o racismo persiste nos dias de hoje é 
porque ainda falta

o entendimento conceptual sobre o que é racismo, 
discriminação racial e preconceito, que poderia ajudar 
os(as) educadores(as) a compreenderem a especifici-
dade do racismo brasileiro e auxiliá-los a identificar o 
que é uma prática racista e quando esta acontece no 
interior da escola. Essa é um discussão que deveria 
fazer arte do processo de formação dos professores. 
(GOMES, p.148)

Apesar de tantos esforços para a implementação da Lei 
10639/2003, por parte daqueles que entendem que esta questão 
é urgente, ainda é prematuro afirmar que a formação de profes-
sores vem dando conta de discutir esses conceitos, pois os forma-
dores de tais professores também precisam ser formados nesta 
discussão. Esse é um esforço coletivo que envolve militantes sin-
dicais e militantes do movimento negro, além das ongs, univer-
sidades e grupos de pesquisas que se esforçam para fazer esta 
discussão chegar à escola. 
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Reeducação para as relações étnico-raciais, diálogos e 
práticas possíveis.

“As lágrimas que descem pelo seu rosto não tiram sua 
visão.” (Provérbio africano)

Finalizo este trabalho resgatando o seu título a o tema e 
complementada pelo provérbio africano, na epígrafe. Os estu-
dos das relações raciais causarão estranhamentos e incômodos, 
como têm causado não apenas nas relações teórico-práticas dos 
currículos escolares e nas diversas esferas de ensino, onde este 
tema se aplica. Ele mexe com as subjetividades, envolve e requer 
compromisso de todas e todos, não apenas dos povos que histo-
ricamente foram e ainda vem sendo oprimidos.

Com resistências e insistências, pessoas precisam ser po-
tencializadas para que tenham condições de se defender, de se 
colocar no mundo, de se por a caminho na construção de sua 
história. A discussão das relações étnico-raciais é uma realidade 
(sendo fruto dos movimentos sociais negros e também indígenas) 
que busca um lugar não apenas para acomodar suas histórias e 
trajetórias, mas para (re)pensar a sociedade brasileira apontan-
do que o que a constitui e a faz ser como ela é, está justamente 
na sua capacidade de ser múltipla e diversa. E, nas relações cons-
truídas nas diferenças, como potência e não no acirramento das 
desigualdades. 

Se já somos educados, no sentido de termos passado pela 
escola e pela formação que ela nos traz, no tocante a temática 
racial urge sermos reeducados.
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TERESA AQUINO E O DEBATE EDUCACIONAL DA GERONTOLOGIA 
NA PARAÍBA (1991-2005)

DANIELLA DE SOUZA BARBOSA
PPGE/CE/UFPB – daniellafcm@hotmail.com

CHARLITON JOSÉ DOS SANTOS MACHADO
PPGE/CE/UFPB – charlitonlara@yahoo.com.br

Introdução

Este estudo investigou e analisou historicamente a atua-
ção e o legado da professora paraibana Francisca Teresa Mon-
tenegro de Aquino na institucionalização do debate educacional 
da Gerontologia no âmbito da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) como também em outros cenários de desenvolvimento 
da educação de idosos.

O recorte temático adotado no presente estudo compreen-
deu os anos de 1991 e 2005, ou seja, entre o ano de formação do 
grupo de implantação do Núcleo Integrado de Estudos e Pesqui-
sas da Terceira Idade da Universidade Federal da Paraíba (NIE-
TI/UFPB) – como órgão suplementar desta universidade ligado 
à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC) – e 
o ano de encerramento das atividades educacionais da profes-
sora Teresa Aquino no NIETI/UFPB devido ao seu falecimento, 
respectivamente.

Tal interesse despontou da minha trajetória acadêmica 
durante o II Curso de Especialização em Gerontologia, oferta-
do pelo NIETI/UFPB no período de junho de 2003 a outubro 
de 2004, que me proporcionou a oportunidade de ser aluna da 
professora Teresa Aquino na disciplina de Gerontologia, que ob-
jetivava estudar as mudanças do processo de envelhecimento e 
de seus determinantes biológicos, psicológicos e sócio-culturais.

Logo na sua apresentação em sala de aula, a professora 
Teresa Aquino se autorgava o direito de ser chamava de velha. 
Não era possível chamá-la de senhora ou mesmo de idosa. Ela 
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queria ser chamada de velha, pois afirmava que aos 70 anos de 
idade não era mais possível negar seu processo histórico de en-
velhecimento. Isso foi um choque para todos nós, alunos recém-
chegados ao universo da Gerontologia: ser velho para nós ainda 
era uma denominação negativa, etnocêntrica, carregada de mi-
tos, preconceitos e ideias errôneas. 

Mas ao longo de suas aulas fomos, junto com ela, descons-
truindo tais representações negativas sobre a velhice e, a partir 
de ressignificações construídas no processo pedagógico do nos-
so curso de especialização, vimos que ser velha era a denomina-
ção adequada à professora Teresa Aquino – não só devido a sua 
idade cronológica – visto que ela lutava pelo reconhecimento do 
velho e da velhice pela sociedade civil e acadêmica da Paraíba 
desde 1991.

A partir de então, sob este novo olhar em relação à velhice 
como um fenômeno universal, irreversível, cumulativo e sequen-
cial, banhada pelos ensinamentos e experiências pessoais com-
partilhados por Teresa Aquino em sala de aula, se descortinava, 
para mim, um espaço instigador de responsabilidades e de busca 
incessante de resoluções para as problematizações surgidas em 
outras disciplinas da matriz curricular da pós-graduação em Ge-
rontologia que ora cursava.

Devido à construção histórica inovadora das práticas pe-
dagógicas da professora Teresa Aquino no campo do ensino da 
Gerontologia e de meu apreço pessoal por sua trajetória educa-
cional, convidei-a para fazer parte de minha banca examinadora 
da monografia em fevereiro de 2004, juntamente com os pro-
fessores Risomar da Silva Vieira e Maria Cláudia Gatto Cardia, 
ambos fisioterapeutas vinculados ao NIETI/UFPB.

Entretanto, em 2005, aos 71 anos de idade, a professora 
Teresa Aquino faleceu por causas naturais do seu processo de 
envelhecimento. Em todos os cenários da Gerontologia e da Ge-
riatria na Paraíba dos quais Teresa Aquino participou como ide-
alizadora (NIETI/UFPB e associação civil GERONTE) ou como 
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incentivadora (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
– Seção Paraíba e Pastoral do Idoso da Arquidiocese da Paraíba) 
se ressentiram por sua perda ao mesmo tempo que reconhece-
ram seu legado de luta pela institucionalização do debate educa-
cional gerontológico na Paraíba durante a década de 1990.

Para desenvolver um trabalho que fizesse jus à imagem 
dela como uma professora que foi capaz de congregar, propagar, 
discutir, indagar e, mais importante, corporificar todas as teorias 
e concepções que resultaram na institucionalização do NIETI/
UFPB1 como um legítimo espaço de debate educacional geronto-
lógico em nosso estado, era necessário me integrar em um grupo 
de estudo que pudesse problematizar o tema.

Conduzida por estas motivações e compreendendo que 
pesquisas sobre mulheres educadoras representam um tipo de 
estudo relevante tanto para a percepção histórica das práticas 
educacionais quanto para os estudos no campo da Gerontolo-
gia, decidi que a atuação da professora Teresa Aquino frente à 
problemática do idoso no espaço do NIETI/UFPB seria por mim 
explorada em uma oportunidade futura de outra pós-graduação. 

Com esta finalidade, ingressei em 2007 no Grupo de Es-
tudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação da Paraíba” 
(HISTEDBR-GT/PB) a convite do professor Charliton José dos 
Santos Machado, coordenador do grupo na época desta pesquisa.

O referido grupo foi criado em 1992 na Paraíba. É forma-
do por docentes pesquisadores e discentes de pós-graduação ou 
de iniciação científica do campo da Educação e da História vin-
culados tanto ao Campus I da Universidade Federal da Paraíba 

1 A idéia da criação do NIETI/UFPB surgiu em 1991, através da preocupação de 
um grupo de professores e técnicos advindos da Sub-Coordenação de Desenvolvi-
mento do Artesanato da Universidade Federal da Paraíba (SUDART/UFPB), sob 
a liderança da ex-coordenadora da mencionada sub-coordenação, a professora 
Teresa Aquino. A equipe de implantação do NIETI/UFPB estava sintonizada com 
a mobilização das universidades brasileiras no sentido de responder às grandes 
questões surgidas com o inexorável envelhecimento demográfico brasileiro, e 
principalmente da população da Paraíba, a partir da segunda metade do século 
XX.
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(UFPB) quanto ao Campus Campina Grande da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). Portanto, o HISTEDBR-GT/PB ob-
jetiva fomentar a pesquisa e a produção acadêmica para o campo 
da História da Educação no Brasil e, em especial, da Paraíba, de 
acordo com as possibilidades de análises de seus mais variados 
objetos e fontes o que, em última apreciação, aumenta as pers-
pectivas historiográficas de interpretação e de reescrita da histó-
ria educacional pelos historiadores/pesquisadores do grupo. 

Detendo-me primeiro na necessidade de expandir meus 
conhecimentos para o campo da História da Educação para só 
então verificar se o meu projeto de estudo sobre a história das 
práticas educacionais da professora Teresa Aquino seria uma 
produção coerente com os projetos de pesquisa já desenvolvidos 
pelo grupo no qual me inseri, participei, inicialmente, junto ao 
professor Charliton Machado, de um trabalho de levantamento 
bibliográfico intitulado ‘Objetos, fontes e perspectivas historio-
gráficas da História da Educação: estudos e pesquisas do HISTE-
DBR-GT/PB’.

A partir desta pesquisa pude conhecer a obra de pesquisa-
dores(as) como Maria Arisnete Câmara de Morais, Mary del Prio-
re, Diana Gonçalves Vidal, Mirian Warde, Cláudia Alves, Lucia-
no Mendes de Faria Filho, Ana Maria de Oliveira Galvão, Denice 
Bárbara Catani, Dermeval Saviani, Lúcio Kreutz e Eliane Marta 
Teixeira Lopes, por exemplo, que trataram em seus estudos, sob 
o prisma da História da Educação, de aspectos históricos, cultu-
rais, educacionais, de gênero e das relações geracionais, os quais 
fundamentam teórica e metodologicamente a produção do nosso 
referido grupo de pesquisa, dentre outros autores/pesquisadores.

Segundo Lopes e Galvão (2001), as remissões ao univer-
so do idoso no espaço escolar ao longo do tempo e das socieda-
des são alarmantes. Poucos textos se organizaram sobre o tema, 
muito menos àqueles com enfoque de gênero, etnia, classe so-
cial, escolaridade, origem (rural ou urbana) ou até mesmo sobre 
educação sexual e sexualidade, o que abre uma perspectiva his-
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toriográfica fundamental no campo da História da Educação no 
Brasil.

Para sopesar este fato apresentado pelas autoras supraci-
tadas pesquisei o banco de dados on-line do Grupo de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTE-
DBR) e verifiquei que dentre 105 (cento e cinco) produções aca-
dêmicas, nenhuma tinha como objeto de estudo a educação de 
adultos maduros e idosos. (GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
“HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL”, 2009)

Já no banco de dados on-line do NIETI/UFPB, dentre 99 
(noventa e nove) monografias do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Gerontologia do citado núcleo, apenas 02 (dois) traba-
lhos acadêmicos tornaram a velhice e as representações sobre ela 
no espaço escolar como objeto de estudo. Os referidos trabalhos 
foram: a) “A 3ª idade vai à escola: um estudo sobre alfabetização 
de idosas” (2002), de Ana Sílvia Barbosa dos Santos; e b) “A pro-
blemática do idoso e a escola: considerações sobre a inserção do 
tema no currículo da escola Sesquicentenário em João Pessoa” 
(2004), de Miriam Salomé Accioly Moura Aragão. (NÚCLEO IN-
TEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA TERCEIRA IDA-
DE, 2009).

Continuando a pesquisa no mesmo banco de dados on-line 
do núcleo supracitado, vimos a produção acadêmica da pós-gra-
duação na área da Gerontologia feita no Campus I da UFPB entre 
os anos de 1992 e 2007 além do NIETI/UFPB. 

Com relação aos trabalhos do Centro de Educação (CE), 
de 06 (seis) trabalhos produzidos no período apenas 01 (uma) 
dissertação se relacionava ao tema, a saber: “Educação de ido-
sos: razões para investir”, defendido em 2004 pela aluna Sandra 
Maria da Silva Santos. 

Verificando as 03 (três) pesquisas feitas pelo Centro de Ci-
ências Sociais Aplicadas (CCSA), vimos que 01 (uma) dissertação 
– produzida em 1989 pela aluna Maria do Socorro Azevedo F. F. 
Vasquez – versava sobre a educação de idosos cujo título era “Bi-
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blioterapia para idosos: um estudo de caso no Lar da Providência 
Carneiro da Cunha”.

Já sobre as 43 (quarenta e três) pesquisas desenvolvidas 
no Centro de Ciências da Saúde (CCS), sobre as 12 (doze) reali-
zadas no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) 
e as 06 (seis) feitas pelo Centro de Tecnologia (CT), nenhuma se 
relacionava ao tema da educação de idosos na Paraíba. 

Nesse cenário de escassez com relação à produção de tra-
balhos acadêmicos no campo da História da Educação de Ido-
sos na Paraíba, pude também inferir que nenhum dos trabalhos 
pesquisados tinha como objeto histórico o conteúdo do debate 
educacional gerontológico no espaço da UFPB o que, em última 
análise, dava relevância a produção de uma dissertação sobre 
esta temática.

Após esta constatação, pude configurar meu projeto de 
pesquisa sobre o percurso educacional da professora Teresa 
Aquino no NIETI/UFPB na linha de pesquisa da história das mu-
lheres educadoras e intelectuais na perspectiva de suas práticas 
pedagógicas com relação a institucionalização do debate educa-
cional da Gerontologia na UFPB a partir da primeira metade da 
década de 1990.

Alguns textos fundaram os pilares desta construção me-
todológica. O primeiro deles foi o texto ‘Memória’ de Jacques Le 
Goff (1994), extraído do livro do citado autor intitulada ‘História 
e Memória’, que nos apresentou a produção da relação entre me-
mória e história segundo a periodização de Leroi-Gourhan sobre 
o assunto, a saber: memória étnica (transmissão oral); desenvol-
vimento da memória (transmissão escrita com tábuas ou índi-
ces); memória medieval (ficha simples); progressos da memória 
escrita (mecanografia); e os desenvolvimentos atuais da memó-
ria (seriação eletrônica). 

Outro autor que influenciou a presente pesquisa foi Paul 
Thompson (1992) e sua obra ‘A voz do passado: história oral’, 
que dissecou as relações de disputa entre os métodos dos pes-
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quisadores em História (fontes escritas) daqueles que se utilizam 
da História Oral (fontes orais) para nos mostrar que a fonte oral, 
“[...] transformando objetos de estudo em sujeitos, contribui para 
uma história que não só mais rica, mais viva e mais comovente, 
mas também mais verdadeira”. (THOMPSON, 1992, p.137)

José Carlos Sebe Bom Meihy e Fabíola Holanda (2007) em 
seu livro “História Oral: como fazer, como pensar” trouxeram os 
gêneros (história oral de vida; história oral temática; e tradição 
oral); as práticas (redação de um projeto de história oral; condi-
ções para as entrevistas; e ética em pesquisa de história oral); as 
trajetórias do oral e do escrito (entrevistas como ato de fundação 
da história oral); como também textos para diálogo sobre trans-
crição, textualização e transcriação em História Oral.

Já Verena Alberti (2004a; 2004b; 2006) nos apresentou 
grandes esclarecimentos sobre as possibilidades de pesquisa, a 
especificidade da fonte oral e como usá-la na pesquisa histórica 
em seu texto ‘Histórias dentro da História’; sobre a probabilida-
de de se tomar a entrevista de História Oral como um trabalho de 
enquadramento e de manutenção da memória feita pelo entre-
vistado e pelo entrevistador. 

Com a sistematização desses textos e como proposta de 
trabalho final de conclusão dessa disciplina, tive a oportunidade 
de produzir um artigo sobre a história do NIETI/UFPB a par-
tir das evidências orais da professora Mirian Lúcia Trindade, ex
-professora e ex-coordenadora do referido núcleo nos anos 1990, 
a partir da metodologia de entrevista temática de História Oral. 

O resultado desta entrevista me revelou tanto as dificul-
dades políticas de implantação quanto a capacidade da equipe 
do NIETI/UFPB em superar tais reveses a partir da promoção 
de uma prática educacional gerontológica por meio de ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo em que pro-
vou a viabilidade metodológica e a importância acadêmica do 
meu projeto sobre a história educacional da professora Teresa 
Aquino.
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Além deste exercício metodológico da aplicabilidade da en-
trevista temática em História Oral, a referente pesquisa fez parte 
de uma coletânea organizadas pelos professores do PPGE/UFPB 
Charliton Machado e Lúcia Nunes e pelas mestrandas do refe-
rido programa, Francymara Antonino Nunes de Assis e Tatiana 
de Medeiros Santos, cujo título “Do Silêncio à Voz: pesquisas em 
história e memória”, produzido em 2008, foi fruto da disciplina 
‘Tópicos em História da Educação: História Oral e Memória’.

Esse constante movimento de estudos, discussões e pes-
quisas sobre história oral e memória me fez perceber, entre tan-
tas outras coisas, que a oralidade também exerce o papel de fonte 
para as pesquisas históricas em educação e em outras áreas do 
conhecimento assim como as fontes escritas continuam tendo a 
sua contribuição.

Percebi também que ambos os documentos (oral e escrito) 
são interdependentes como fontes históricas e, por isso mesmo, 
disseminei minha coleta de dados tanto através das entrevistas 
temáticas com os sujeitos que conviveram com a professora Te-
resa Aquino nos vários espaços e tempos de luta em torno do de-
bate educacional gerontológico na Paraíba quanto pelo levanta-
mento de documentos escritos contidos nos arquivos do NIETI/
UFPB e no acervo da família Aquino, por exemplo. 

A riqueza individual de cada fonte oral ou escrita foi ine-
quívoca, mas a conjugação de ambas para a constituição da his-
toricidade educacional da professora Teresa Aquino nos espaços 
de debate sobre a educação de idosos na Paraíba, a partir da ação 
da memória dos sujeitos, tornou o trabalho mais intenso, tocante 
e verdadeiro.

Desta forma, e embasada com o conteúdo dos textos vistos 
durante as disciplinas do Mestrado em Educação no PPGE/CE/
UFPB, pude problematizar o objeto, o tema, os objetivos geral e 
específicos, as fontes, a temporalidade e o percurso teórico-meto-
dológico do meu plano de desenvolvimento da dissertação duran-
te 02 (dois) momentos acadêmicos distintos, a saber: a) durante 
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a apresentação das oficinas sobre os planos de desenvolvimento 
das pesquisas dos alunos da disciplina “Pesquisas em História 
da Educação”; e b) durante o ‘I Seminário de História da Edu-
cação: trilhas de pesquisa em História da Educação’, promovido 
pelos alunos e professores da linha 2 – História da Educação – 
do PPGE/UFPB entre os dias 12 e 13 de maio de 2009 durante a 
mesa redonda ‘Itinerários Intelectuais e Modernidade Brasileira’.

Após a conclusão das disciplinas do Curso de Mestrado em 
Educação no período letivo 2008.2 e principalmente com a con-
tribuição teórico-metodológica das disciplinas de “Pesquisas em 
História da Educação” e de “Tópicos em História da Educação: 
História Oral e Memória” pude estruturar a presente dissertação 
em 04 (quatro) capítulos, de acordo com os objetivos específicos 
da pesquisa.

No capítulo 1, foi caracterizado primeiramente o marco 
teórico da presente pesquisa, a saber, a História Oral e a Me-
mória, a partir da literatura pesquisada sobre o tema e a relação 
do mesmo com o objeto de nosso estudo; no segundo momento, 
foi relatado o percurso metodológico da investigação a partir da 
apresentação do corpus documental levantado, dos arquivos his-
tóricos visitados – tanto públicos quanto privados – e da escolha 
pela metodologia de História Oral.

Ainda no Capítulo 1, foi debatida a trajetória das 17 (de-
zessete) entrevistas temáticas realizadas para a redação da citada 
pesquisa desde os critérios para a escolha desta amostra de su-
jeitos envolvidos na história educacional de Teresa Aquino até 
a execução das 03 (três) fases de transcrição das gravações do 
narrado para o escrito, a saber: a) transcrição absoluta; b) textu-
alização; e c) copidesque. 

No capítulo 2, foram relatadas as histórias e as memórias 
em torno da origem familiar, do percurso acadêmico e da histó-
ria profissional da professora Teresa Aquino no seio da PRAC/
UFPB, desde a sua atuação como assessora técnica da Assesso-
ria de Planejamento e Desenvolvimento (ASPED) em 1972, cul-
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minando com sua luta pela institucionalização do debate edu-
cacional gerontológico na Paraíba a partir do projeto de criação 
da Universidade da Terceira Idade da UFPB em 1991. Além do 
espaço da UFPB, foram descritas as atividades de Teresa Aqui-
no em outros cenários de produção do desenvolvimento do co-
nhecimento da Gerontologia na Paraíba como na associação civil 
GERONTE, na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
– Seção Paraíba (SBGG – Seção Paraíba) e na Pastoral do Idoso 
da Arquidiocese da Paraíba.

No capítulo 3, foram configuradas as origens do projeto 
político da professora Teresa Aquino em inaugurar o debate edu-
cacional da Gerontologia na Paraíba a partir da criação de uma 
Universidade da Terceira Idade no âmbito da PRAC/UFPB em 
1991 e os desdobramentos deste discurso educacional na referida 
universidade. A seguir, foram discutidos os motivos para a não 
concretização deste projeto político inicial e a reestruturação do 
mesmo em torno da criação do Núcleo de Estudos para a Ter-
ceira Idade da Universidade Federal da Paraíba (NETI/UFPB) 
em 1992 – do qual a Universidade da Terceira Idade seria um 
segmento – e a diferença entre o conteúdo educacional dos dois 
projetos apresentados por Teresa Aquino à comunidade acadê-
mica paraibana no início da década de 1990.

Por fim, no Capítulo 4, foi abordada a evolução do deba-
te educacional gerontológico produzido pela professora Teresa 
Aquino no seio da PRAC/UFPB a partir das mudanças ocorridas 
durante a institucionalização do NETI/UFPB que passou, entre 
outras alterações no seu regulamento, a se denominar Núcleo 
Integrado de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade da Universi-
dade Federal da Paraíba (NIETI/UFPB) a partir de 1994. Em tor-
no desta historicidade do NIETI/UFPB, foi abordado o papel de 
Teresa Aquino na implementação do debate educacional geron-
tológico na Paraíba a partir da produção de cursos de extensão e 
de pós-graduação em Gerontologia durante o final do século XX 
e início do século XXI.
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ZILMA GURGEL CAVALCANTE E A UNIVERSIDADE SEM 
FRONTEIRAS (1943 – 1998)
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PPGE/CE/UFPB – daniellafcm@hotmail.com

CHARLITON JOSÉ DOS SANTOS MACHADO
PPGE/CE/UFPB – charlitonlara@yahoo.com.br

Introdução

O exame realizado nesta pesquisa de doutoramento em 
educação, na linha de história da educação, contemplou o uso 
metodológico da biografia na investigação sobre a história da for-
mação e da profissão da docente cearense Maria Zilma Barbosa 
Gurgel Cavalcante, tendo como objetivo geral analisar historica-
mente as contribuições educacionais da referida professora ao 
processo de implantação da primeira instituição escolar voltada 
para a educação de pessoas idosas no Brasil, mais especificamen-
te, na fundação da Universidade Sem Fronteiras (Unisf), ligada 
a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), em setembro de 1988.

Neste sentido, o recorte temático da tese, situado na fron-
teira entre a história, a memória e a cultura escolar, se inscre-
veu nas narrativas e nas escritas de si dos sujeitos vinculados à 
história educacional da Unisf – notadamente sobre as práticas 
e os saberes escolares instituídos pela professora Zilma Gurgel 
Cavalcante ao longo de sua trajetória como fundadora daque-
la instituição escolar – que permitiu, também, desnaturalizar 
a história da primeira universidade da terceira idade brasileira 
e historicizar a própria institucionalização da educação de pes-
soas idosas no ensino superior nacional ao mesmo tempo em 
que se discutiu os tempos, os espaços, os materiais e os saberes 
escolares envolvidos no processo de escolarização das pessoas 
idosas no plano local (Ceará), nacional (Brasil) e internacional 
(França).
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Vale salientar que o recorte temporal adotado em nossa 
pesquisa – para além das clivagens e demarcações clássicas da 
história política brasileira tanto adotada pelos historiadores da 
educação brasileira – atendeu à dinâmica do próprio objeto histó-
rico educacional estudado, qual seja, a subjetividade contida nas 
narrativas e nas escritas (auto)biográficas da professora Zilma 
Gurgel Cavalcante em torno de sua história de vida, com destaque 
para seus processos de formação escolar (dos estudos primário, 
ginasial e normal no Colégio Santa Isabel em Fortaleza/CE nas 
décadas de 1940 e 1950; de seus estudos de graduação em Serviço 
Social na Universidade Estadual do Ceará na década de 1970; e de 
pós-graduação em Gerontologia Social pela Université de Lyon II 
– Université Lumière na França, nas décadas de 1970 e 1980, sob 
orientação da professora Héléne Reboul que, por sua vez, fundou, 
em 1975, L’université Tous Ages1) até a sua aposentadoria como 
professora da Universidade Estadual do Cea rá em 1998.

Partindo desse itinerário, vale ressaltar que não se com-
preendeu neste estudo a produção (auto)biográfica do sujeito 
escolar Zilma Gurgel Cavalcante como uma personagem cativa 
na linearidade de sua própria história de vida, ou seja, do ano de 
seu nascimento até a data de sua aposentadoria como docente de 
uma instituição de ensino superior pública, ao contrário, o uso 
do método (auto)biográfico aqui adotado permitiu a interven-
ção do sujeito pesquisado na explicação histórica de seu próprio 
percurso educacional, através da escrita de si, rastreando seus 
caminhos e descaminhos como docente (desde sua primeira atu-
ação como alfabetizadora tanto em escola confessional quanto 
em escola pública municipal na cidade de Fortaleza/CE durante 
as décadas de 1960 e 1970 até seu ingresso como docente da Uni-
versidade Estadual do Ceará e da Universidade Sem Fronteiras 

1 Historicamente, contudo, a primeira universidade da terceira idade voltada 
para as práticas de ensino e de pesquisa na área gerontológica preocupada com 
as questões de saúde física, mental e social das pessoas idosas foi fundada no 
ano de 1973, na França, pelo professor de direito internacional Pierre Vellas, na 
l’Université des Sciences Sociales de Toulouse na França.
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nos anos 1980 e 1990), articulando suas experiências e aspira-
ções pessoais e profissionais nos acontecimentos do seu tempo 
e circunstâncias históricas (surgimento das primeiras universi-
dades da terceira idade e de programas de pós-graduações lato 
sensu em Gerontologia no Brasil) para descortinar um passado 
de atuação na sociedade cearense e suas repercussões no cenário 
acadêmico nordestino e brasileiro. 

Tendo, por sua vez, a possibilidade de se proceder à carac-
terização do período histórico recortado segundo o marco (auto)
biográfico e educacional da mencionada professora sem cair no 
risco de se deixar conduzir por interpretações lineares, simplifi-
cadoras ou deterministas da história de vida que foi reconstru-
ída para a compreensão histórica da gênese das universidades 
da terceira idade ao longo da segunda metade do século XX no 
Brasil, julgou-se oportuno reproduzir aqui as considerações de 
Dominicé (1988) em uma de suas reflexões sobre o uso da histó-
ria de vida, afirmando que:

[...] a história de vida é outra maneira de considerar 
a educação. Já não se trata de aproximar a educação 
da vida, como nas perspectivas da educação nova ou 
da pedagogia ativa, mas de considerar a vida como 
o espaço de formação. A história de vida passa pela 
família. É marcada pela escola. Orienta-se para uma 
formação profissional e, em consequência, beneficia-
se de tempos de formação contínua. A educação é as-
sim feita de momentos que só adquirem o seu sentido 
na história de uma vida (1988, p. 140).

Vale destacar que ao se ponderar sobre o argumento da 
presente tese de doutoramento, qual seja, que a história de vida 
na formação e na profissão docente de Zilma Gurgel Cavalcan-
te a levou a ressignificar o modelo de Universidade da Terceira 
Idade criado em solo francês para sua prática como docente na 
UECE em solo brasileiro, não foi possível desconsiderar no iti-
nerário da presente pesquisa a relação entre a história de vida 
da aludida professora em suas primeiras instituições educativas 
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– família, Igreja e escola – e a história da educação de pessoas 
idosas no Brasil através da história cultural da Unisf sob pena de 
se desapreciar a subjetividade contida nas narrativas e nas escri-
tas (auto)biográficas de Zilma Gurgel Cavalcante acerca de sua 
história de vida.

Enfim, essa subjetividade como objeto histórico não con-
siderou a história de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante 
em espaços educativos como a família Gurgel, a Igreja Católica e 
as escolas confessionais femininas nas quais ela circulou durante 
sua infância até sua vida adulta como determinante de sua histó-
ria educacional como a primeira docente a fundar uma universi-
dade da terceira idade no Brasil, mas sim como um fator condi-
cionante de suas escolhas profissionais durante sua vida adulta 
em torno da promoção da educação de pessoas idosas em territó-
rio nacional a partir de suas experiências acadêmicas como aluna 
de pós-graduação em instituições de ensino superior na França.

Todavia, para sistematizar a coleta das fontes escritas e 
orais produzidas pela professora Zilma Gurgel Cavalcante e de-
mais docentes da Unisf que participaram desse momento his-
tórico da educação de pessoas idosas em território nacional, foi 
preciso definir os seguintes objetivos específicos da tese de dou-
toramento em educação: (a) identificar as histórias de vida da 
referida professora nos espaços familiar e de outras instituições 
educativas formadoras; (b) investigar o percurso educacional e 
profissional de Zilma Gurgel Cavalcante nas instituições escola-
res das quais ela fez parte como aluna e/ou como professora; e 
(c) inquirir sobre a história da profissão docente da personagem 
pesquisada a partir de sua atuação como fundadora e única dire-
tora da primeira universidade da terceira idade no Brasil.

Nesse processo, considerando que os objetivos específicos 
configuraram os temas das duas grandes partes dos elementos 
textuais que compõem esta tese de doutoramento em educação, 
foram redigidos dois capítulos para cada parte, cuja coerência se 
deu pelo fio condutor das histórias escritas ou narradas pela pro-
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fessora Zilma Gurgel Cavalcante em torno de sua (auto)biografia 
enquanto docente pioneira na promoção da educação de pessoas 
idosas no Brasil.

Sobre a Primeira Parte, centralizada nos antecedentes 
familiares e educacionais da professora pesquisada, o Capítulo 
1, ora apresentado e intitulado “Memórias acerca da operação 
(auto)biográfica sobre as histórias de vida de Zilma Gurgel Ca-
valcante”, versou sobre a tese e suas implicações nos estudos so-
bre a história da educação de pessoas idosas no Brasil; sobre os 
fundamentos teórico e metodológico utilizados na pesquisa; e as 
enunciações sobre as trilhas da pesquisa em busca de fontes his-
tóricas sobre a formação e a profissão docente de Zilma Gurgel 
Cavalcante no campo da educação de pessoas idosas brasileiras. 
Já no Capítulo 2, “As primeiras instituições educativas de Zilma 
Gurgel Cavalcante (1943 – 1961)”, contemplou a história do con-
texto familiar e institucional dos primeiros sujeitos educacionais 
formadores da história de vida da professora pesquisada, com 
destaque para a narrativa dela mesma e de seus familiares.

Na Segunda Parte, cuja análise histórica localizou-se na 
formação docente de Zilma Gurgel Cavalcante entre os anos de 
1959 e 1998, o Capítulo 3, “O desenvolvimento escolar como 
constitutivo da produção da vida docente de Zilma Gurgel Caval-
cante”, relatou o cotidiano e a cultura escolar do Colégio Santa 
Isabel pela memória de sua ex-aluna e de seus parentes; frag-
mentos (auto)biográficos dos primórdios da profissão docente de 
Zilma Gurgel nas redes particular e pública de ensino primário 
em Fortaleza/CE; e sobre seu percurso educacional no curso de 
graduação em Serviço Social na Universidade Estadual do Ce-
ará e de pós-graduação em Gerontologia Social na Université 
de Lyon II – Université Lumière e no Centre de Gerontologie 
Sociale do Institut Europeen Interuniversitaire d’Action Sociale 
(Marcinelle/BEL) além do princípio de sua trajetória acadêmica 
com a temática da educação gerontológica. Adiante, no Capítu-
lo 4, “saberes e práticas da professora Zilma Gurgel Cavalcante 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ZILMA GURGEL CAVALCANTE E A UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS  (1943 – 1998)

163

Artigos Completos
GT 3 – Experiências e Práticas Educativa

na Universidade Estadual do Ceará (1982 – 1998)”, versou sobre 
suas práticas como professora do Departamento de Métodos e 
Técnicas do Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, a 
sua participação na emergência e constituição da primeira uni-
versidade da terceira idade brasileira como programa de exten-
são universitária, ou seja, sobre os primórdios da Unisf como um 
projeto de extensão universitária e sobre a organização e o de-
senvolvimento da Universidade Sem Fronteiras como primeiro 
lugar específico de educação para as pessoas idosas no Brasil”, 
que abordou a formação do primeiro corpo profissional de ensi-
no e aprendizagem na área da educação gerontológica no Brasil; 
as disciplinas escolares produzidas pelo corpo docente coorde-
nado pela professora Zilma Gurgel Cavalcante; e as estratégias e 
táticas no ensino cotidiano dos conteúdos disciplinares aplicados 
pelos sujeitos educacionais envolvidos com a educação de pesso-
as idosas na Unisf. 

Ao definir, a partir dos objetivos específicos, os quatro ca-
pítulos da presente tese, percebeu-se que a coerência entre eles 
situou-se na tentativa do itinerário da pesquisa de doutoramen-
to em educação de relacionar a cultura escolar da Universida-
de Sem Fronteiras (Unisf) com a história de vida da professora 
Zilma Gurgel Cavalcante, em um exercício explicativo de com-
preensão da manifestação material (e imaterial) de uma cultural 
escolar que esteve presente na história da educação de pessoas 
idosas brasileiras a partir do final da década de 1980 por meio de 
um conjunto de objetos pedagógicos e fontes históricas escritas 
e orais acerca do cotidiano escolar da primeira universidade da 
terceira idade criada no Brasil registrado/arquivado pela produ-
ção (auto)biográfica da aludida professora e/ou por instituições 
educativas como a Unisf.

Em seguida, nesta pesquisa, os dados históricos da cultura 
escolar da Unisf foram encarnados pelos discursos dos sujeitos 
educacionais depoentes, com destaque para aqueles produzido 
pela professora Zilma Gurgel Cavalcante, seus familiares, cole-
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gas de profissão e ex-alunos, como também materializados pelos 
objetos pedagógicos utilizados para a prática escolar naquelas 
instituições abordadas (UECE e Unisf). Estes, por sua vez, foram 
tratados na pesquisa como produtos das ações escolares daque-
les mesmos sujeitos depoentes que elaboraram, (auto)biografica-
mente, suas interpretações do passado escolar acerca de sua his-
tória como sujeitos que participaram da implantação da primeira 
universidade da terceira idade brasileira.

Vale salientar ainda que os objetivos específicos da pre-
sente pesquisa não ignoraram o fato de que fazer a história da 
educação hoje, principalmente a partir da singularidade de um 
sujeito educacional, implica reintroduzi-lo no seu cenário histo-
riográfico escolar para – tendo com referência o discurso que ele 
emite sobre si, sobre a pluralidade de seu saber docente (saberes 
disciplinares, saberes curriculares, saberes da formação profis-
sional e os saberes da experiência) e sobre os objetos pedagógicos 
produzidos por ele – analisar sua história educacional e da cultu-
ra escolar das instituições de ensino da qual fez parte na medida 
em que se tentava superar a distinção entre o sujeito (professora 
Zilma Gurgel Cavalcante) e o objeto (a subjetividade contida nas 
narrativas e nas escritas da aludida professora) de estudo desta 
tese de doutoramento em Educação.

Relacionando o levantamento das fontes à preocupação 
com a temporalidade, a temática e a indispensabilidade da cons-
trução de um corpus documental entendido na sua acepção mais 
literal (documento, do latim docere, “aquilo que ensina, que é ca-
paz de dar informações”) no feitio desta pesquisa em história da 
educação – voltada tanto para a análise histórica das fontes orais 
e escritas produzidas/arquivadas pelos sujeitos escolares pio-
neiramente envolvidos com o debate educacional gerontológico 
brasileiro, notadamente o percurso de formação e de profissão 
da professora Zilma Gurgel Cavalcante, quanto para o desvela-
mento dos fazeres cotidianos e das relações encetadas no inte-
rior da Unisf a partir da produção de saberes e práticas escolares 
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no campo da Gerontologia – foi feito um decisivo investimento 
na ampliação das fontes históricas visto que à legislação e aos 
documentos escolares oficiais (atas de reuniões ordinárias; pro-
gramas de ensino; projetos de pesquisa, de ensino e de extensão 
na área de educação gerontológica; relatórios; cadernos e bole-
tins anuais), passando pelos materiais escolares impressos (li-
vros; manuais; apostilas; e jornais) ou em suportes audiovisuais 
(CD-ROMs; e DVDs), recolhidos nos bancos de dados das insti-
tuições escolares abordadas (UECE e Unisf), se somou o levan-
tamento de outras fontes escritas (cadernos de planejamento; 
planos de ensino; diários; produções monográficas; artigos cien-
tíficos; resumos; memoriais; e matérias jornalísticas), de fontes 
iconográficas (fotografias) e fontes orais (entrevistas de história 
de vida e temáticas) relacionadas as narrativas e as escritas do eu 
custodiadas e/ou publicadas pelo personagem histórico eviden-
ciado nesta tese de doutoramento em Educação.

Ou seja, a partir dessa polissemia de fontes para dar lastro 
teórico e metodológico a presente tese de doutoramento em edu-
cação, pode-se destacar que a escrita da história da formação e da 
profissão docente, em nosso caso, foi tratada em 02 (dois) níveis, 
conforme enfatizou Ferrarotti (1988): a) porque através dela o pes-
quisador lê a realidade do ponto de vista de um indivíduo histori-
camente determinado; e b) porque as fontes históricas – em geral 
(auto)biográficas – estão sujeitas a inúmeras deformações (se es-
critos ou imagéticos, decorrem do fato de ser um sujeito-objeto que 
se observa e se reencontra no texto ou na fotografia; se orais, do 
fato de ser um sujeito-narrador, em interação com um sujeito-pes-
quisador, produtor de histórias a partir de suas memórias).

Levando em consideração as argumentações de Ferrarot-
ti (1988) sobre as especificidades do método (auto)biográfico, a 
presente pesquisa de doutoramento em educação utilizou dois 
tipos de fontes, a saber: a) os materiais biográficos primários, 
isto é, as narrativas históricas produzidas pela pesquisadora por 
meio da análise de documentos escritos selecionados nos bancos 
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de dados das instituições escolares por onde a professora Zilma 
Gurgel Cavalcante estudou e se profissionalizou – além de seus 
arquivos pessoais – como também de documentos orais e video-
gráficos produzidos por meio da técnica de entrevistas de história 
de vida com a personagem em evidência, com seus colaboradores 
e familiares; e b) os materiais biográficos secundários, ou seja, 
as fontes históricas escritas vulgares produzidas e conservadas 
pela citada professora ao longo de sua vida pessoal e profissional 
como docente da Universidade Estadual do Ceará como também 
os documentos oficiais arquivados pelas instituições escolares 
arroladas, cuja produção e existência não tiveram por objetivo 
basal servir aos fins desta pesquisa.

Vale frisar que o uso tradicional do método (auto)biográ-
fico no campo da história sempre deu maior preferência aos ma-
teriais secundários, por estes se mostrarem mais objetivos para 
evidenciar as tensões existentes entre a ação humana e as estru-
turas sociais, colocando o personagem e seu meio numa relação 
dialética e assegurando à história o caráter de um processo das 
ações dos sujeitos durante seu curso de vida. 

No entanto, nesta pesquisa, em acordo com a retomada do 
gênero (auto)biográfico na historiografia brasileira nas últimas 
décadas, foi adotada como condição fundamental, para além de 
uma renovação do método (auto)biográfico a partir de uma in-
versão dessa tendência, a produção de uma relação complemen-
tar entre os materiais biográficos primários – entendidos como 
elaboração histórica resultante de escolhas motivadas pelo ponto 
de vista do investigador que elegerá, dentre um conjunto dispo-
nível nos arquivos escolares e pessoais, determinados documen-
tos como fontes de investigação – e os materiais secundários – 
tomados como documentos portadores de testemunhos de uma 
época e de natureza diversa – para se constituir sobre eles um 
olhar histórico educacional cuidadoso, buscando-se articular, no 
nosso caso, a história de vida da professora Zilma Gurgel Caval-
cante com a história institucional da Unisf.
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Nesse percurso, após a definição do corpus documental 
(auto)biográfico, da bibliografia escolhida para o aporte teórico 
no campo da história da educação e do referencial metodológico 
implicado na investigação sobre a (auto)biografia docente de Zil-
ma Gurgel Cavalcante, foi possível definir o campo de investiga-
ção da história cultural devido aos percursos de nossa pesquisa 
que perscrutou e construiu a história da Unisf como a primeira 
universidade da terceira idade a incluir as pessoas idosas no âm-
bito das universidades brasileiras ao se investigar os fazeres coti-
dianos e as relações pedagógicas da citada professora não como 
simples correspondências entre as leis e as normas institucionais 
da UECE, mas na formalidade de seus saberes e práticas esco-
lares postas em jogo no cotidiano de sua história de formação e 
profissão docente.

Tratou-se, portanto, da tentativa de significar e construir 
uma história da educação de pessoas idosas no Brasil através de 
uma história cultural dos saberes, práticas e da materialidade 
do universo escolar da Unisf postas em circulação nos espaços 
e tempos escolares abordados no recorte temporal e temático da 
presente pesquisa, pela história de vida de uma de suas persona-
gens históricas, a professora Zilma Gurgel Cavalcante, fundadora 
daquela instituição escolar.

Os vestígios desse passado sobre a educação de pesso-
as idosas em solo nacional sob o olhar investigativo da história 
cultural, somados ao esforço da presente tese voltada à constru-
ção de análises e explicações históricas do universo escolar das 
universidades da terceira idade brasileiras a partir da história 
de vida da professora Zilma Gurgel Cavalcante e de seu projeto 
educacional a respeito da fundação da Unisf, se situou no campo 
da história que ressalta a virada epistemológica em direção ao 
indivíduo, como propagou Chartier: 

O objeto da história, portanto, não são, ou não são 
mais, as estruturas e os mecanismos que regulam, fora 
de qualquer controle subjetivo, as relações sociais, e 
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sim as racionalidades e as estratégias acionadas pelas 
comunidades: as parentelas, as famílias e os indivídu-
os. [...] o olhar se desviou das regras impostas para 
as suas aplicações inventivas, das condutas forçadas 
para as ações permitidas pelos recursos próprios de 
cada um: seu poder social, seu poder econômico, seu 
acesso à informação (CHARTIER, 1994, p.98).

A partir dos subsídios teóricos da história cultural em 
torno do indivíduo e, por conseguinte, da perspectiva do méto-
do (auto)biográfico adotado, sem, no entanto, desconsiderar as 
diversas orientações da pesquisa histórica, ficou evidente que a 
produção/coleta de materiais biográficos primários e secundá-
rios de e sobre a relação da história de vida da professora Zilma 
Gurgel Cavalcante com a história da Universidade Sem Frontei-
ras (Unisf), passando por outros tempos e espaços escolares que 
fizeram parte da história da formação e da profissão docente da 
personagem educacional destacada, foi percorrida na presente 
tese de doutoramento em Educação que, por sua vez, centraliza-
ram suas buscas por fontes orais e escritas capazes de construir a 
história da primeira universidade da terceira idade estabelecida 
no Brasil.
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ALFABETIZAR COM JOGOS DO PROJETO TRILHAS: 
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DOCENTES

ELIZIETE NASCIMENTO DE MENEZES 
Universidade Federal do Ceará (UFC) – eliziete20@yahoo.com.br

Introdução

A aprendizagem da leitura e da escrita se transformou ao 
passar dos anos de métodos antigos e tradicionais até o constru-
tivismo, entre outras alterações. Nesse percurso, alfabetização 
e letramento se tornaram palavras-chave entre alfabetizadores, 
cujo desafio é alfabetizar crianças e obter êxito, apesar das di-
ficuldades estruturais, financeiras, familiares, entre outros en-
traves enfrentados, pois deles são cobrados resultados que, con-
figurar-se-ão na elevação de índices em gráficos, muitas vezes, 
dissociados da realidade.

Diante das dificuldades enfrentadas pela escola no pro-
cesso de alfabetização de crianças, o governo do Ceará, junto ao 
Ministério da Educação (MEC), iniciou em 2003 um processo de 
melhoramento da educação, oferecendo aos professores novos 
cursos e métodos de ensino a serem desenvolvidos com o obje-
tivo de alfabetizar todas as crianças com base em estudos sobre 
alfabetização e letramento considerados modernos na época.

Nesse cenário, surge em Fortaleza, capital do Estado, o 
Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), fundamentado 
nos estudos sobre a psicogênese da língua escrita (FERREIRO; 
TEBEROSKI, 1986), sobre o letramento (SOARES, 2003), entre 
outros. Esse programa logo foi levado para todos os municípios 
do Ceará visando “alfabetizar todas as crianças da rede pública 
de ensino nos primeiros anos de escolaridade”. (CEARÁ, 2012. 
p. 10). Porém, não podemos desconsiderar a figura do professor 
e sua importante contribuição nesse processo de construção do 
conhecimento através da alfabetização e do letramento. 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ELIZIETE NASCIMENTO DE MENEZES

171

Artigos Completos
GT 3 – Experiências e Práticas Educativa

A ludicidade também é importante aspecto a ser levado 
em conta no contexto da sala de aula, pois, o lúdico está inserido 
entre as atividades alfabetizadoras e se constitui como um dos 
conceitos norteadores do programa. Assim, direcionamos nosso 
olhar, para o material lúdico do Projeto Trilhas que se configura 
como jogo didático utilizado no PAIC. O Trilhas é um Projeto do 
Instituto Natura que trabalha leitura, escrita e oralidade. Com 
material destinado a educação infantil e ensino fundamental, 
possui uma página interativa com arquivos de biblioteca conten-
do sugestões de livros digitais entre outros materiais para baixar 
e imprimir, arquivos de texto, áudio, jogos, vídeos com experiên-
cias exitosas, entre outros, também dicas para educadores com 
os seguintes perfis: visitante, professor, formador local, forma-
dor escolar, articulador nacional e articulador estadual, além de 
instruções de uso do material. O portal é aberto para postagens e 
comentários dos usuários. 

O Trilhas distribuiu para as escolas uma caixa contendo 
jogos para ser utilizada em sala de aula para alfabetização e letra-
mento. Porém, o que temos percebido é que o material se mostra 
pouco explorado entre os alfabetizadores, pois tem sido insufi-
ciente a oferta de iniciativas e oportunidades de estudos formati-
vos acerca de suas potencialidades pedagógicas. 

A fim de melhor sistematizar as ideias contidas na proble-
mática esboçada acima, buscamos embasamento sobre o assunto 
em contribuições teóricas de autores que versam sobre a fun-
ção social e significado do brinquedo, da brincadeira e do jogo 
(BROUGÈRE, 2004; KISHIMOTO, 2003), bem como de pesqui-
sadores que tratam da autonomia, da experiência e da prática 
docentes (TARDIF, 2014; THERRIEN, 2007). 

O jogo e a sua associação com a atividade escolar

Antigamente, a escola era vista como lugar onde se apren-
dia a ler e escrever. Hoje já se percebe a escola como espaço 
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onde a criança é cuidada e tem atendidas necessidades afetivas, 
de saúde e alimentação ao tempo que é educada. Aspectos con-
templados pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (RCNEI, 1998. p. 24). Outro avanço é o lugar da brinca-
deira e seu papel promotor de desenvolvimento. (COSTA, 2012). 
Sabemos que isto se deve ao ponto de vista pedagógico da brin-
cadeira. Nesse contexto, a valorização dos jogos e brincadeiras 
na escola, seja coibido, refuncionalizado ou utilizado para fins 
didáticos e/ou pedagógicos vem crescendo consideravelmente. 
(COSTA, 2012)

Sob diferentes perspectivas o ato de brincar traz contri-
buições relevantes para o desenvolvimento da criança. Do ponto 
de vista sociológico o brincar assume papel de produtor de cultu-
ra. Brougère (2004a, p. 50-51), traz reflexões sobre o que chama 
de cultura lúdica e a conceitua como “uma estrutura complexa e 
hierarquizada, constituída (...) de brincadeiras conhecidas e dis-
poníveis, de costumes lúdicos, de brincadeiras individuais, tradi-
cionais ou universais (...) e geracionais (...)”. Brougère conceitua 
brincadeira, brinquedo e jogo esclarecendo sobre as principais 
funções e destacando as diferenças relevantes entre os três ter-
mos. Trazendo-nos, sobretudo “uma nova visão da relação entre 
jogo e educação” (BROUGÈRE, 2002. p. 7) transformando as 
práticas lúdicas infantis, ou parte delas. 

Assim, a atividade de brincar é percebida como dissociada 
de qualquer obrigação, função real e possui caráter não-sério. A 
criança é protagonista da ação lúdica e livre para escolher, ne-
gociar e atuar de acordo com seus interesses. O objeto manipu-
lado na ação, o brinquedo, tem significado e função. Ao afirmar 
que, o brinquedo é “(...) marcado de fato, pelo domínio do valor 
simbólico” (2004, p.11), Brougère (2004, p. 13) o descreve como 
“(...) objeto que a criança manipula livremente, sem estar condi-
cionado às regras ou a princípios de utilização de outra natureza. 
(...) Distinto e específico, com imagem projetada em três dimen-
sões, cuja função (...) é a brincadeira.”. Semelhante à liberdade 
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que detém na brincadeira, a criança utiliza o objeto que brinca 
de acordo com sua vontade, adotando-o pelo tempo em que lhe 
suscitar interesse ou descartando-o quando o brinquedo não lhe 
for mais objeto desejado. Quando a brincadeira passar a assumir 
regras é denominada jogo.

Pensar o jogo e sua função para a criança e para o adulto 
é interessante para se compreender que tradicionalmente ou so-
cialmente o mesmo assume papel diferente dependendo da faixa 
etária. Para o adulto será “o brinquedo” que lhe proporcionará 
diversão e entretenimento. Para a criança lhe permitirá a ação da 
brincadeira, contudo condicionada a regras. O jogo e sua função 
lúdica ainda que com regras é um ponto importante considerado 
neste trabalho que aborda o uso dos jogos didáticos em sala de 
aula, o jogo educativo.

Todavia, Brougère nos adverte que o “é o olhar que ana-
lisa diferentemente a atividade da criança, com novas noções e 
novos valores,” que torna o jogo educativo. (BROUGÈRE, 2002. 
p. 6). Para o autor, “o jogo não é uma atividade ou uma situação 
educativa, mas ele pode gerar uma experiência que tenha efeitos 
educativos”. (2002, p. 14). Os jogos do Projeto Trilhas analisa-
dos nesta pesquisa, de igual modo não deixam de ser brinquedos, 
mas o olhar do professor que estabelece objetivos e analisa a ação 
da criança e seu aprendizado enquanto brinca é que proporciona 
experiências com efeitos educativos. Nessa relação jogo x educa-
ção percebemos uma convergência entre as tendências inovado-
ras em educação que dão importância à iniciativa e atividade do 
aluno, em oposição com a educação tradicional com o professor 
no centro do processo. (BROUGÈRE, 2002). 

Nesse panorama, Kishimoto (1999) destaca a importân-
cia do jogo para a criança, diferindo e caracterizando os termos 
“jogo”, “brinquedo” e “brincadeira”, comumente empregados de 
modo tão indistinto no Brasil. Para KISHIMOTO (1999) o jogo 
se caracteriza por um conjunto de regras e estrutura sequencial 
que o classifica, por exemplo, em xadrez que é diferente da dama 
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ou do loto, embora todos sejam jogos de tabuleiro. As estruturas 
sequenciais de regras e o exercício delas oferecem as várias pos-
sibilidades de brincar. Kishimoto ainda destaca o jogo enquanto 
objeto feito de vários materiais como madeira, metal, tecido etc, 
promotor da atividade lúdica. Esta última consideração adéqua-
se também ao brinquedo que se diferencia apenas pela ausência 
de regras e caráter livre.

A brincadeira, por sua vez, “é a ação que a criança desem-
penha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação 
lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação”. (KISHIMOTO, 
1999, p. 21). A brincadeira é inerente à infância e merece desta-
que nesta pesquisa, pois se constitui o canal por onde a criança 
se desenvolve, interage, e aprende. Considerar a importância da 
brincadeira, do brinquedo e do jogo, termos tão intimamente re-
lacionados a ponto de confundir-se e promotores da ação lúdica, 
é fundamental para o trabalho com jogos de alfabetização, pois 
apesar de ser um momento sério de ensino para o docente, para a 
criança é um momento lúdico, ainda que brinque com letras e pa-
lavras, que tenha regras e esteja sob o olhar atento do professor. 
O uso de jogos em sala de aula envolve a brincadeira, os materiais 
e jogos de regras discutidos à luz de Kishimoto. Mas reitero que 
os jogos pelos quais me refiro ao falar do trabalho em sala de aula 
são jogos didáticos.

Kishimoto também traz esclarecimentos sobre o termo jogo 
educativo, que segundo ela é “mistura de jogo e de ensino.” (2003, 
p. 18). É isso que estamos caracterizando em nossa pesquisa e di-
zendo como acontece nas salas de alfabetização da Prefeitura Mu-
nicipal de Fortaleza (PMF), através do trabalho realizado pelos 
professores com as crianças utilizando os jogos do Projeto Trilhas 
como suporte ou “recurso que ensina”. “Entendido como recurso 
que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. (...) O uso do 
brinquedo/ jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para 
a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendi-
zagem e de desenvolvimento infantil”. (1999. p. 36,37) 
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Nossa pesquisa descreve com base nos relatos dos pro-
fessores pesquisados, os momentos de situações de aprendiza-
gem, desenvolvimento e construção do conhecimento através do 
lúdico. Além da ludicidade, das interações sociais, entre outros 
termos relevantes para o desenvolvimento, alfabetização e letra-
mento são palavras-chave para compreendermos o exercício do-
cente entre os professores contemporâneos.

O Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)

Atualmente, a rede pública trabalha com o Programa Al-
fabetização na Idade Certa (PAIC), proposta que surgiu a partir 
de trabalho desenvolvido pelo Comitê Cearense para a Elimina-
ção do Analfabetismo Escolar, criado em 2004, pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará, com algumas parcerias e que 
em 2007 tornou-se uma política pública por meio do Governo 
do Estado do Ceará. Assim, através do PAIC, o Governo vem se 
comprometendo com os municípios, oferecendo, dentre outras 
ações, apoio à gestão municipal, formação continuada para os 
professores, livros de literatura infantil para as salas de aula, e 
material didático em geral para professores e alunos. 

O material do PAIC é composto por: proposta didática 
para os professores; caderno de atividades para os alunos; con-
juntos de cartelas e fichas de palavras e sílabas; livro de leitura; 
cartazes para expor na sala de aula; livros de contação de histó-
rias e jogos, entre eles os jogos do Projeto Trilhas.

Esse material é lúdico e didático, contudo, em virtude de 
ele estar voltado para índices e resultados, é preciso ter cuidado 
para que o destino dado ao material do Programa não esteja limi-
tado apenas ao pedagógico e os jogos didáticos se restrinjam ao 
que Kishimoto (2003, p. 18) chama em seu livro de “jogo contro-
lado como suporte da ação docente.” Ao fazer essa consideração 
não critico a dimensão pedagógica do jogo na escola e percebo 
a importância dos objetivos do professor a fim de que o aluno 
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aprenda conteúdos embutidos no jogo por hora trabalhado. O 
que quero atentar é para o cuidado que se deve ter para que o 
jogo não seja usado apenas como mais uma tarefa que tira a es-
pontaneidade do aluno brincante, coibindo ou refuncionalizando 
a atividade lúdico-pedagógica.

Então, pensamos que é necessário aliar alfabetização e lu-
dicidade, entendendo que é possível o lúdico estar presente em 
sala de aula, sendo a brincadeira promotora de um desenvolvi-
mento mais amplo, sem que o professor, no entanto, não esteja 
o tempo todo no controle da ação e/ou direcionando a atividade. 
Por isso, nossa pesquisa analisa os usos que os alfabetizadores 
fazem dos jogos didáticos do Projeto Trilhas aliando lúdico e 
pedagógico na percepção de que a intencionalidade pedagógica 
é subjacente a qualquer ação que um professor desenvolva em 
seu trabalho com a ludicidade, buscando compreender a postu-
ra desse docente em sua prática, considerando, sobretudo, que a 
postura do professor é resultado de um processo histórico quan-
to ao seu papel e o que culturalmente se considera a respeito de 
sua função em sala de aula e os saberes presentes em sua prática 
docente. 

O professor, seus saberes e a gestão pedagógica da matéria

Todos somos cônscios na compreensão de que a prática 
docente está permeada de significados que são muito peculiares 
a cada educador no “chão da sala de aula”. (THERRIEN, 2007). 
Mesmo assim, falar sobre a prática e os saberes docentes consti-
tui tarefa difícil e requer de nós reflexão. 

Pensar a relação existente entre professores e saberes leva-
nos ao exercício de refletir sobre nós mesmos. Através deste tra-
balho temos a oportunidade de fazê-lo, considerando e definindo 
“os diferentes saberes presentes na prática docente bem como 
as relações estabelecidas entre eles e os professores.” (TARDIF, 
2014. p. 32). Esse saber plural a que se refere o autor são saberes 
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institucionalizados, técnicos, científicos, teóricos, pedagógicos, 
mas também práticos, que brota da experiência, do dia-a-dia da 
sala de aula, os quais lhe fazem ser o docente que é e lhe confere 
uma personalidade profissional através das relações que estabe-
lece com esses saberes. 

Considerando tudo isso, podemos dizer que a relação com 
os jogos, bem como a utilização dada ao material didático usado 
como suporte de apoio ao PAIC, os jogos do Projeto Trilhas, é 
muito peculiar à práxis de cada professor. Pois sabemos que o 
docente é um profissional de saber plural, que tem sua prática 
permeada de saberes que o construiu como profissional ao longo 
de sua história de vida e carreira e, portanto tem a sua “cons-
ciência prática” do que faz e porque faz. O professor faz o que 
acredita e tem como base seus saberes experienciais. Conhecedor 
de várias teorias, tendo provado de diversos métodos ao longo de 
sua prática de sala de aula e trabalhando com o atual Programa 
de Alfabetização de crianças, o alfabetizador tem seus “macetes” 
para ensinar a ler e escrever e desempenha sua função baseado 
em suas convicções. Sabendo disso, nos despimos de qualquer 
ideia preconcebida ou moralizante em relação à prática docente 
quando da nossa ida à campo, buscando compreender os usos 
que esse professor faz dos jogos do Projeto Trilhas e porque as-
sim o faz, também se adapta esse uso dos jogos e o porquê. 

A pesquisa com os professores do PAIC

O trabalho de pesquisa, através de uma abordagem quali-
tativa, foi realizado com aplicação de entrevistas respondidas por 
doze (12) professoras alfabetizadoras de 1º. e 2º. anos do ensino 
fundamental em seis escolas públicas da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (PMF), uma em cada distrito de um total de seis em 
que é dividido administrativamente o município. Os seus nomes 
não foram divulgados, apenas o perfil a fim de que fossem prote-
gidas suas identidades. Os sujeitos assinaram um termo de livre 
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esclarecimento, consentindo a apresentação dos resultados que 
serão expostos a partir desse momento.

Em cada escola, selecionamos uma sala de aula de 1º. ano 
e outra turma de 2º. ano, nelas observamos se os docentes uti-
lizam os jogos do Projeto Trilhas em suas atividades do PAIC e 
como o fazem.

As perguntas das entrevistas, algumas de natureza sub-
jetiva, foram pensadas para que as professoras alfabetizadoras 
compartilhassem com a pesquisadora seus pontos de vista so-
bre a realidade do trabalho feito com os jogos do Projeto Trilhas 
adotados pelo PAIC na sala de aula e reflitissem sua prática pe-
dagógica. As entrevistas foram analisadas na íntegra, com cada 
resposta analisada isoladamente. No entanto, para este trabalho, 
centramos nosso olhar apenas para as questões mais subjetivas, 
nas quais as professoras falaram sobre o uso que fazem dos jogos 
didáticos, como e porque o fazem.

Resultados e Discussão 

Os resultados apontam que as professoras utilizam os jo-
gos do Projeto Trilhas entre as crianças em momentos como a 
sexta-feira e/ou em intervalos entre o final de atividades para 
que não fiquem ociosas enquanto esperam pelas outras, seja em 
horários e dias planejados ou livres a escolha de cada alfabetiza-
dor atendendo a necessidade de sua turma.

As atividades realizadas com os jogos geralmente estão de 
acordo com as instruções do mesmo, não se restringindo, contudo, 
a esta única ação, mas sofrendo adaptações, por exemplo, sendo uti-
lizado como material de apoio para determinado conteúdo ou tendo 
algumas peças de jogo usadas para enriquecer determinada aula.

Ressaltamos que os resultados encontrados são amostras 
de uma pesquisa que, no entanto, esperamos estar ainda assim 
contribuindo para os estudos concernentes à alfabetização, ao le-
tramento, ao uso de jogos didáticos e à prática docente.
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Universidade Estadual do Ceará (UECE) –lohsantos02@gmail.com 

 
Introdução

Na condição de bolsistas do projeto de iniciação à docência 
PIBID do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, 
foi realizada observação e participação no cenário educacional de 
uma instituição pública municipal de Fortaleza-CE. Esse período 
de observação e coleta de dados para o desenvolvimento desse 
documento iniciou-se em Março de 2014 e findou-se ao final do 
ano letivo da instituição, em Dezembro do mesmo ano. Durante 
esse momento, foi possível acompanhar uma turma de 5º ano 
em fase de preparação para o Sistema Permanente de Avaliação 
da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Enquanto futuros edu-
cadores, o método utilizado para a preparação dos alunos nos in-
quietou e nos impulsionou a investigar e discutir a esse respeito, 
sob a finalidade de melhor compreender tal prática. 

Ações que visam avaliar quantitativamente o rendimento 
dos alunos estão presentes nos diversos níveis de ensino: funda-
mental, médio e superior (ZÁKIA; SOUSA, 2003). Assim, é ado-
tado um modelo de avaliação que emerge das esferas municipais, 
estaduais ou federais, constituindo-se em avaliações externas 
que se encontram “acima” dos professores e gestores das escolas.

Com o Predomínio da cultura de avaliação em larga escala 
que classifica os envolvidos a partir das suas notas finais, ou seja, 
a partir dos conhecimentos dominados pelos alunos, foram sur-
gindo iniciativas de vestibulares e cursos que preparam especifi-
camente para a conquista de um resultado satisfatório nos testes 
(VIEIRA, FERNANDES, 2011). Também encontramos iniciativas 

mailto:geniferandrade@yahoo.com.br
mailto:lohsantos02@gmail.com
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nesse sentido em turmas de escolas regulares, sejam elas públi-
cas ou privadas. Trata-se de uma prática voltada para o preparo 
dos alunos ou turmas especialmente para adquirir bons resulta-
dos finais nos testes. 

Questionamos, pois, investigar o posicionamento da pro-
fessora da turma de 5° ano do Ensino Fundamental a respeito 
das ações desenvolvidas em sala de aula, visando proporcionar 
aos alunos um melhor desempenho nas avaliações de larga esca-
la, mais precisamente no que respeita ao SPAECE. Vale salientar 
que é indispensável tomar conhecimento da percepção do pró-
prio sujeito avaliado (o aluno) em meio a essas metodologias ao 
qual vem sendo submetido, para que de fato, possa-se evidenciar 
se os métodos interferem ou não na aprendizagem. 

Concomitante às observações e participação do cotidiano 
escolar da turma e na execução de simulados, julgou-se neces-
sário realizar entrevistas de modo informal, ou seja, sucederam 
diálogos abordando questões pertinentes aos simulados reali-
zados em sala de aula mesmo sem ter sido planejado quaisquer 
questionário anteriormente. Desse modo, os trechos que aqui se 
encontram posteriormente mencionados, sejam eles da profes-
sora ou dos alunos da turma, foram transcritos no período que 
procedeu a investigação para que posteriormente, durante a ela-
boração desse documento, esses pudessem ser consultados para 
eventual análise. 

Metodologia

Para a conclusão desse trabalho julgou-se necessário de-
senvolver uma pesquisa de caráter qualitativo (NEVES, 1996) 
mediante observação do cotidiano de uma turma de 5° (quinto) 
ano do Ensino Fundamental. O período de observação sucedeu 
durante o decorrer de todo o ano letivo de 2014, ao qual também 
foi possível a efetivação de diálogos com a professora e com os 
alunos da turma, no que respeita às avaliações externas que a 
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escola participa e sobre o modo como o público alvo é preparado 
para que conquiste resultados satisfatórios. 

Os diálogos sucederam de maneira informal, na medida 
em que não havia planejada qualquer modelo de entrevista se-
miestruturada. Sendo assim, os discursos foram fluindo natu-
ralmente, tanto por parte da professora, quanto dos alunos. Op-
tamos por esse método de pesquisa, que não pré-seleciona uma 
lista de questionamentos, pois, desde o princípio acreditamos 
que a melhor forma de proceder com esse estudo de caso seria 
levantar pontos para discussão a partir das vivências cotidianas. 
Tanto a turma, então composta por uma média de 30 (trinta) 
alunos com faixa etária de crianças e adolescentes entre 11 (onze) 
e 15 (quinze) anos, quanto a professora, concordaram em ser ob-
servados por esse período e se dispuseram a colaborar aceitando 
que suas falas fossem transcritas e armazenadas em formato de 
documento para posterior análise e estudo de caso (ARAÚJO, 
2008). 

Em relação aos sujeitos envolvidos, as identidades de am-
bos serão preservadas, faremos assim, o uso de pseudônimos 
quando a esses nos referimos. A professora será renomeada PL, 
enquanto os alunos A1, A2 e A3. As falas serão aqui expostas me-
diante análise do discurso seguindo a ordem em que sucederam 
sob a finalidade de fundamentar as discussões e proporcionar re-
flexões sobre o assunto em questão. 

A instituição lócus encontra-se situada em um bairro relati-
vamente nobre do município de Fortaleza-CE, sendo que, a clien-
tela atendida em sua maioria, pertence aos bairros periféricos que 
a rodeia. O colégio funciona durante os três turnos e recebe em 
média 1056 (mil e cinquenta e seis) estudantes fracionados em 
turmas de Educação Infantil, fundamental e EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). A supracitada escola foi escolhida como sede 
dessa pesquisa, pois, na mesma são desenvolvidas ações voltadas 
para o Projeto PIBID/UECE (Programa de Bolsa de Iniciação à 
Docência), justificando assim, o fácil acesso à instituição. 
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Resultados e discussão

Aqui no Brasil, antes tínhamos um modelo de avaliação 
que objetivava acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem 
dos alunos (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2013, P. 09). Tal pro-
posta visava identificar o que foi aprendido e o que precisava ser 
melhorado, e funcionava como um mecanismo de autoavaliação 
por parte dos órgãos públicos educacionais e por parte dos edu-
cadores. Com o passar do tempo, as provas passaram a assumir 
outros objetivos, aos quais se destacam a classificação dos alunos 
e das instituições a partir de notas.

Pesquisas recentes no que tange às avaliações em âmbito 
nacional comprovam que a maioria dos estados adota em seus sis-
temas o uso de avaliações externas para medir quantitativamente 
o rendimento escolar dos alunos. Hoje, 19 das 27 unidades federa-
tivas têm ou já tiveram algum tipo de instrumento próprio para in-
vestigar o nível de aprendizagem dos alunos de sua rede (KALENA, 
2011). Os resultados das avaliações, segundo os governos, propõem 
um direcionamento à práxis educativa, na medida em que a sua 
análise possibilita a reflexão dos docentes frente à sua prática. 

No entanto, os objetivos desses testes mudaram substan-
cialmente, deixando de assumir a função de promover melhorias 
no contexto educacional e focando na competição entre os alu-
nos e instituições educacionais (CHIRINÉA, BARREIRO, 2009). 
Considerando a classificação feita pelas avaliações, que ordena 
de modo a definir os “melhores” e os “piores” entre os participan-
tes, as instituições estão tão preocupadas com o resultado quan-
titativo, que vem tomando iniciativas próprias para “treinar” o 
alunado. É sobre essa prática que aqui iremos discorrer, toman-
do como sujeitos, os alunos e a professora de uma turma de 5° 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública que realiza 
testes focando o SPAECE (Sistema Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará). Sobre esse mecanismo preparatório, 
a professora indaga: 
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A gente faz simulado toda semana. De português e 
de matemática com 20 questões mais ou menos. Não 
sou eu que preparo o teste, é a coordenadora, mas eu 
acho que é uma forma de já ir adaptando eles para o 
modelo de questão que tem no SPAECE. Aí eles fazem 
o simulado num dia e no outro a gente corrige todo 
mundo junto. Aí se tiver algum conteúdo que ainda 
não foi trabalhado a gente já trabalha, e se já tiver 
sido passado, a gente reforça.

 Sobre a metodologia de trabalhar os conteúdos na medida 
em que vão sendo mencionados pelos simulados preparatórios, 
os estudantes dizem que isso acaba atrapalhando a aprendiza-
gem, pois como são muitas questões de temas diferentes, são vá-
rias as explicações exigidas. Em um momento de diálogo com os 
alunos, perguntamos a opinião deles acerca dos simulados. Já 
era esperado que a resposta fosse negativa, pois frequentemente 
ouvíamos reclamações quando a professora informava que have-
ria simulado do SPAECE. Além da confirmação que os simulados 
são exaustivos, os alunos disseram também, que estudar conteú-
dos a partir do simulado dificulta a aprendizagem:

A tia traz os simulados né? E nele tem um monte de 
questão. Quando a gente vai corrigir né? Ela explica 
tanta coisa ao mesmo tempo que não dá pra gente 
aprender não. É fração, dízima, unidade e centena 
tudo no mesmo dia. Eu acho que ela pensa que a gen-
te aprende. A gente reclama mas não pode fazer mais 
nada além disso –A1

Há maior ênfase na abordagem das disciplinas de portu-
guês e de matemática, pois, além da produção textual, são es-
sas as competências exigidas pelo SPAECE. Aqui, encontramos 
a prática do estudo direcionado especificamente para essas duas 
naturezas do ensino, o que consequentemente deixa a desejar em 
outras áreas. É o que salienta COUTINHO, 2012:

As aprendizagens gerais do aluno e sua formação geral 
não são mais o objetivo principal a ser alcançado pelas 
escolas. Atualmente, todo este processo está reduzi-
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do a algumas competências e habilidades que o aluno 
precisa adquirir nos componentes de Língua Portu-
guesa (Leitura e compreensão) e Matemática (Solução 
de Problemas). (COUTINHO, 2012)

Sobre essa ênfase na abordagem das matérias de Portu-
guês e Matemática efetivada mediante os simulados semanais, 
estudantes relatam que essa prática se torna muito cansativa, 
principalmente por ser tão frequente. “Ah tia! Hoje tem simu-
lado de novo?”-Reclama A2 para a professora. A3 concorda com 
A2 dizendo: 

Tia PL ninguém merece! A gente já fez simulado 
de matemática terça-feira passada. Hoje já tem de 
novo? É de matemática ou de português? Eu não vou 
fazer mais não, viu? Esse monte de questão me dar é 
dor de cabeça. Eu cheguei em casa foi doente naquele 
dia.

Ao analisarmos a trajetória dos órgãos avaliadores/ fiscali-
zadores aqui no Brasil, podemos concluir que esses mecanismos 
vêm agindo com cada vez mais intensidade e abrangência, o que 
resulta em uma inevitável alteração dos currículos formais de en-
sino. Perguntamos à PL se ela percebe alguma mudança em seu 
cronograma planejado anualmente por intermédio dos simula-
dos, que inclusive, não são iniciativas da própria professora, mas 
da gestão escolar, e ela responde: 

Aqui acontece assim: A gente recebe um planejamen-
to de aula da SME (Secretaria Municipal da Educa-
ção) e a gente deve seguir ele. Também tem o que eu 
planejo, porque eu não sigo sempre o que vem de lá. 
Mas fora esses dois, ainda tem o que a coordenadora 
me dá, que são esses simulados. Aí se eu tinha plane-
jado alguma outra coisa, eu não posso mais passar 
porque é dia de simulado por exemplo. Desse jeito, 
eu percebo sim que muda as minhas atividades como 
educadora.

Não é só PL que tem sua prática pedagógica em sala de 
aula modificada por decorrência das avaliações externas. Esse 
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caso foi averiguado por VIEIRA e FERNANDES (2011) a partir 
de pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas com professo-
res de escolas públicas municipais de Viçosa-MG que visava in-
vestigar o impacto das avaliações em larga escala nos currículos 
escolares, constatou-se que: 

Observa-se que as avaliações externas estão influen-
ciando de modo decisivo da prática docente ditando o 
currículo a ser trabalhado nas escolas. (...) Constata-
se que 50% dos professores disseram que afeta o seu 
trabalho, o que mais uma vez, evidencia-se a avaliação 
externa ditando o currículo. (VIEIRA; FERNANDES, 
2011)

O fato é que essas avaliações reforçam cada vez mais a 
competição entre os envolvidos. Por levar em consideração so-
mente o produto final entre diferentes instituições com distin-
tas realidades, as escolas passam por iniciativa própria, a adotar 
mecanismos que visem proporcionar ao aluno um melhor ren-
dimento nos testes. Assim sendo, não é só na escola onde foi de-
senvolvida essa observação que essa prática acontece. É o que 
relata PL:

Se a escola vai ser avaliada a partir de uma prova, se 
eu vou ser avaliada a partir de uma prova e os meus 
alunos também, a gente não pode fingir que isso não 
existe, entende? O jeito é cada um se virar e trabalhar 
como pode pra ver se esse resultado melhora. Cada 
escola prepara seus alunos. Não é só aqui. Todo o 
município de Fortaleza e até os outros aplicam testes 
ou outra coisa. Porque se o resultado melhora, tudo 
melhora. Até o estímulo da gente em vir pra sala de 
aula muda quando sei que o meu aluno foi bem numa 
prova dessas que é considerada tão difícil e que tan-
tas outras escolas aqui do município não conseguem 
se sair bem.

Se as avaliações aqui abordadas foram criadas com o in-
tuito de verificar o nível do aprendizado para que posteriormen-
te fossem possíveis intervenções visando melhorias no cenário 
escolar, podemos inferir que hoje, as mesmas não assumem tal 
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caráter. Esse é o caso do Sistema Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará (SPAECE), avaliação que abrange as 
escolas públicas das redes estadual e municipal do estado, e clas-
sifica o rendimento dos alunos da Educação Básica. No entanto, 
a avaliação não deve ficar restrita a um simples objetivo e metas 
estabelecidos (VIANNA, 2005, P. 16).

Desde sua implantação em 1992 até os dias de hoje, a pro-
posta do SPAECE é fornecer subsídios para a reflexão e refor-
mulação das práticas e metodologias educacionais por meio dos 
dados coletados a partir do questionário (REZENDE, 2012). No 
entanto, na prática, vemos que o exame é visto mais como im-
pulsionador de competição entre as escolas, que como promotor 
de melhorias para o sistema educacional em si (POPHAN, 1975). 
Conforme descrito, em relação às avaliações em larga escala 
SOUSA e OLIVEIRA 2003 refletem:

Ao que parece, a questão central nesta proposta não é a de 
buscar subsídios para intervenções mais precisas e consistentes 
do poder público, ou seja, uma análise das informações coletadas 
para definição sistemas escolares uma dada concepção de ava-
liação, que tem como finalidade a instalação de mecanismos que 
estimulem a competição entre as escolas, responsabilizando-as, 
em última instância, pelo sucesso ou fracasso escolar. (SOUSA; 
OLIVEIRA 2003)

Considerações finais

Embasado no estudo de caso de uma professora de Ensino 
Fundamental de Fortaleza-Ce e observação da atuação pedagógi-
ca em sala de aula da mesma no que se refere às abordagens de 
preparação dos alunos para as avaliações externas, esse trabalho 
teve como principal escopo analisar, discutir e encaminhar refle-
xões sobre as metodologias atualmente adotadas pelos sistemas 
de ensino visando a conquista de melhores desempenhos quan-
titativos pelos estudantes nos testes, atentando para os possíveis 
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impactos dessa prática de “treinamento” no desenvolvimento da 
aprendizagem. 

Mediante observação e participação da rotina escolar da 
turma de 5° ano durante o período letivo de 2014, apurou-se que 
a prática idealizada pelo aparelho gestor da escola para “prepa-
rar” os estudantes qual seja, a aplicação contínua de testes simi-
lares ao SPAECE, se apresenta como uma atividade enfadonha 
e não aceita pelos alunos. A esse respeito, podemos inferir que, 
segundo os próprios educandos, os simulados não são bons me-
canismos para a efetivação da aprendizagem, sendo considera-
do muitas vezes, um empecilho para o desenvolvimento do real 
aprendizado, principalmente por abranger uma variedade de 
conteúdos que são abordados sucessivamente no momento da 
correção em grupo. Evidencia-se ainda, que a sucessiva execu-
ção de simulados apresenta-se com amplo potencial de modificar 
os currículos escolares, na medida em que é dada maior ênfase 
aos assuntos e disciplinas exigidos pelos testes, o que indubita-
velmente deixa lacunas em outras áreas consideradas de menor 
importância. 

Considerando tais colocações, é de grande valia que as 
avaliações em larga escala passem a assumir uma identidade di-
ferenciada da que temos hoje (GRUPO DE AVALIAÇÕES E ME-
DIDAS EDUCACIONAIS, 2011, P. 58). É imprescindível um mo-
delo avaliativo que considere todo o processo de aprendizagem, 
não somente o resultado quantitativo final e principalmente, não 
dite o que deve ser ensinado nem classifique como “melhor” ou 
“pior” os envolvidos. Faz-se necessária uma avaliação que te-
nha como objetivo analisar e acompanhar o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos tendo em vista a reflexão da prática pe-
dagógica dos educadores e gerem indicadores para a melhoria da 
qualidade da educação, consolidando-se assim, em instrumento 
diagnóstico para a intervenção (VIEIRA; FERNANDES, 2011). 
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Introdução

Colocar em destaque a educação em ciências implica con-
ceber a formação profissional como uma questão complexa, es-
pecialmente porque no caso da licenciatura reveste-se de fun-
damental significado, pois, envolve aspectos fundamentais da 
formação do professor como formador de profissionais, em espe-
cial a formação do professor como intelectual crítico e reflexivo 
que atua na docência, que por sua vez, forma-se para pesquisar 
e produzir conhecimento por meio das atividades desenvolvidas 
em espaços de educação formal, entendendo esta como um espa-
ço de formação coletiva.

Neste estudo, a ênfase foi dada à educação em espaços não-
formais, defendendo-se estes espaços como lugares privilegiados 
para a educação em ciências, proporcionando a aprendizagem 
fora do espaço escolar. O tema desenvolvido foi a Educação em 
Ciências, delimitado para os espaços educativos não-formais 
sendo analisadas as aulas de campo. O foco colocado como pro-
blematização teve como norteador as disciplinas do curso de Li-
cenciatura em Ciências Biológicas da UERR que nos ano de 2012 
e 2013 desenvolveram aulas de campo. O estudo envolveu três 
turmas, seis aulas de campo, cinco espaços não-formais, 123 aca-
dêmicos e seis Professores-Formadores, nos semestres 2012.1, 
2012.2 e 2013.1. Delineou-se, como problema da pesquisa, a 
seguinte questão: Como as aulas de campo em espaços não-for-
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mais realizadas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
da UERR favorecem ao futuro professor uma práxis pedagógica 
pautada na construção e produção de conhecimento? Obteve-se 
como objetivo geral: investigar como as aulas de campo em espa-
ços não-formais realizadas no curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas da UERR favorecem ao futuro professor uma práxis 
pedagógica pautada na construção e produção de conhecimento. 

O caminho percorrido neste estudo teve como base os 
pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa, de caráter 
descritivo e interpretativo, com a abordagem da observação-par-
ticipante. Foi feito acompanhamento in loco das aulas de campo 
e após foi aplicado questionário aos Professores-Formadores e 
aos Acadêmicos.

Práxis pedagógica transformadora

Foi realizada uma reflexão acerca do tema colocando-se 
em que contexto surge a necessidade de pôr em destaque a Edu-
cação em Ciências, que contestou as metodologias ativas e in-
corporou o discurso da formação do cidadão crítico, consciente 
e participativo. Dal Pian (1992), em relação a esse contexto do 
ensino, ressalta que houve o reconhecimento da precariedade do 
nível de formação em Ciências para a qualificação de profissional 
capaz de enfrentar problemas novos e complexos.

A reflexão sobre o papel do professor na atualidade reporta-
se para um novo modelo em que sua formação deve acontecer a par-
tir de uma prática crítica-reflexiva e o questionamento das relações 
existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. 

A Educação em Ciências nos Espaços não-formais de acor-
do com Marandino (2009) e Rocha (2008) é a possibilidade de 
uma prática pedagógica diferenciada e menos fragmentada, pro-
porcionando a aprendizagem de conteúdos da escolarização for-
mal em espaços não-formal em que as atividades sejam desen-
volvidas de forma direcionada, com um objetivo definido. 
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Ao possibilitar uma reflexão constante sobre a atuação 
docente é preciso que o educador tenha a consciência de que os 
saberes fundamentais à prática educativa vão além da aquisição 
do conhecimento, como afirma Freire (2006), Freitas e Villani 
(2002), Pimenta e Lima (2007) e Francisco (2008), sendo que 
cabe a cada sujeito colocar-se em condição de diálogo com as 
circunstâncias, compreender e articular teoria e prática e deste 
modo promover a práxis educativa transformadora.

Contribuições da pedagogia de Célestin Freinet para a 
educação em ciências em espaços não-formais

A pedagogia de Freinet (2004) foi escolhida para o direcio-
namento da pesquisa por entender que o desenvolvimento das 
bases teóricas e práticas e as reflexões realizadas atenderam aos 
objetivos desta investigação. 

Portanto, pode-se afirmar que a prática pedagógica aplica-
da por Freinet (2004) tem uma grande relevância para a Educa-
ção em Ciências devido à preocupação constante com a formação 
do educador. Para ele, o mais importante é a aprendizagem, o 
modo como está acontecendo. O seu esforço foi pensar em uma 
metodologia capaz de enriquecer e facilitar a ação do educador e 
permitir o espírito de libertação e de formação de cada educando. 
Admitindo que cada estudante seja capaz de ser protagonista de 
sua aprendizagem: aprender fazendo aquilo que lhes dê prazer.

Outra contribuição importante para o ensino de ciências é 
a possibilidade das aulas acontecerem fora do ambiente escolar 
em espaços preparados, ou não, para a aprendizagem, favorecen-
do a motivação e interesse para o educador e educando.

De acordo com Legrand (2010, p. 32), o aporte da teoria de 
Freinet muito colabora no sentido de que:

As ideias que orientam atualmente o ensino de ciên-
cias são também devedoras a Freinet. A epistemologia 
genética estudou a gênese dos conceitos científicos e 
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demonstrou como o pensamento, perante a realidade, 
empreende aquele caminhar tateante de que falava 
Freinet. A noção defendida por Bachelard do obstá-
culo epistemológico, ligada à genética segundo Piaget 
e Wallon, legitima o tateio experimental de Freinet no 
processo de elaboração do pensamento científico. Este 
não pode se transmitir de forma acabada e fechada, 
mas ser construído paulatinamente, em sucessivas 
retificações de intuições espontâneas. A experimen-
tação e o debate são os vetores de todo progresso. A 
didática das ciências não pode restringir-se à obser-
vação imposta. Ensinar passa, necessariamente, pela 
admiração. 

Apesar da pedagogia de Freinet (1968) não ser nova é uma 
proposta capaz de ser atual pela sua originalidade e sua atribui-
ção às atividades escolares e as características de um verdadeiro 
trabalho pedagógico inovador, neste sentido, e concordando com 
Legrand (2010), a teoria contribui com o ensino de ciências, ou 
seja, as suas ideias estão presentes na prática pedagógica de mui-
tos dos educadores na atualidade.

Assim sendo, ao educador cabe fornecer ao educando 
condições de trabalho e ação para que, de maneira autônoma, 
tenha interesse para a aprendizagem, pois, quando a motivação 
for bem incentivada e orientada pelo professor, o estudante terá 
possibilidades para criar, agir e, quando empenhada, disciplina-
se sozinha. Freinet relembra que cada indivíduo tem seu próprio 
tempo, uns conseguem mais rapidamente apoderar-se de uma 
experiência e automatizá-la; outros demoram mais. O importan-
te é o educador saber que todos chegarão lá.

As contribuições das aulas de campo em espaços não-
formais e as possibilidades para a construção e produção do 
conhecimento

Os resultados apresentados, a partir da observação in loco, 
é possível afirmar que nas aulas de campo em espaços não-for-
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mais, com base no que foi desenvolvido nos cinco espaços, ocor-
reu em alguns momentos a mera transmissão de conhecimentos; 
em outros a simples visita, porém, é preciso considerar que em 
dois espaços as aulas foram muito bem desenvolvidas. O Profes-
sor-Formador possibilitou no que se refere à práxis, a ação-refle-
xão-ação, uma vez que permitiu a inovação, levando a um maior 
empenho e estímulo na orientação dos estudantes, modificando 
a realidade objetiva e permitindo também ser modificado, não 
de modo mecânico, mas reflexivo, constituído numa ação inten-
sificada, remetendo à atividade que pressupõe um sujeito livre e 
consciente na qual não permitiu a separação entre pensar teori-
camente e a ação prática e sim, uma transposição. 

Deste modo, o trabalho pedagógico nas aulas de campo 
em espaços nãos-formais não deve ser visto como um fim, mas 
sim, como um meio, com um olhar sobre as manifestações de 
valores que são de grande relevância, acrescidos da cooperação 
na realização de trabalhos em equipe, gosto pelo estudo e pela 
investigação, desenvolvimento da sensibilidade e da percepção, 
estreitamento das relações professor-aluno e as possibilidades 
para a construção e produção do conhecimento e das relações 
entre comunidade acadêmica e meio ambiente. Desta maneira, 
as aulas de campo como prática pedagógica no ensino de ciên-
cias são eficazes em sua proposta quando precedido de uma dis-
cussão além do que é visto em sala de aula. Tal discussão leva o 
Professor-Formador e os estudantes a tematizarem a proposta 
problematizada em campo. A observação e acompanhamento in 
loco serviu como base para toda a análise realizada. 

O desenvolvimento do trabalho pedagógico das aulas de 
campo em espaços educativos não-formais do curso de LCB da 
UERR, apresentou como resultado no que se refere a estrutura 
das disciplinas com aulas de campo, como aplicação dos conhe-
cimentos teóricos. Nestas disciplinas, o conhecimento prévio foi 
obrigatório. Percebeu-se que ainda não foi superada a dicotomia 
entre disciplinas teóricas e práticas na formação de Professores. 
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Portanto, na manifestação da prática pedagógica dos Pro-
fessores-Formadores, do curso em estudo, ficou evidenciado que 
é preciso que seja retomado o trabalho em conjunto, partindo do 
planejamento, para que estes sintam a necessidade de uma ação 
em conjunto para que a práxis ocorra. É preciso que aconteça um 
avanço em relação à fundamentação teórica voltada para a prá-
tica pedagógica que será exercida pelo futuro educador, devendo 
incluir estudos a respeito da relação da articulação entre teoria e 
prática que propicie a compreensão de que tanto a teoria quanto 
a prática é uma ferramenta da práxis docente.

Assim, diante dos resultados sobre a práxis pedagógica 
executada nas aulas de campo em espaços não-formais pelos 
Professores-Formadores do curso de LCB da UERR, esta se ma-
nifestou nas aulas de campo em espaços não-formais com uma 
convergência complexa e plural. A ampliação de atividades di-
dáticas que busquem a promoção da práxis pedagógica transfor-
madora precisa ser desenvolvida, de modo que os futuros pro-
fessores possam incorporar os conhecimentos aprendidos nos 
espaços não-formais mediante vivência de situações de ensino e 
aprendizagem que possibilitem refletir sobre a práxis e que seja 
favorecida a construção e produção do conhecimento.

As aulas de campo em espaços não-formais, apesar de 
todas as limitações apresentadas, contribuem para uma práxis 
pedagógica pautada na construção e produção do conhecimen-
to. Os resultados obtidos fazem acreditar que as aulas de campo 
em espaços não-formais poderão contribuir para a educação em 
ciências, pois, proporciona uma exploração em potencial, prin-
cipalmente no que diz respeito à motivação, interesse em cons-
truir e produzir conhecimento, principalmente aos acadêmicos 
do curso de LCB. 

De forma mais específica, pode-se dizer que além de uma 
renovação no modo de como ocorre o processo de ensino e apren-
dizagem, a construção do conhecimento deve ser proporcionada 
através de metodologias variadas por meio de uma atividade que 
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aproxime o estudante da realidade que o cerca. O futuro profes-
sor, ao vivenciar situações reais de ensino e aprendizagem em 
sua formação, poderá desenvolver capacidades que superem a 
tradicional aula expositiva mediante inserção de metodologias 
inovadoras no seu trabalho docente, levando-os a pensar e refle-
tir sobre o tipo de profissional que desejarão ser. Constatou-se 
que a prática docente precisa sofrer estas modificações, os conte-
údos trabalhados e as metodologias desenvolvidas precisam ter 
relação com a vida dos estudantes e com a realidade a qual irá 
atuar. 

Ao mencionar a metodologia aplicada pelo Professor-For-
mador e as contribuições que estas poderão dar aos futuros pro-
fessores, é preciso que seja evidenciado não somente a maneira 
como foi ministrado o conteúdo, mas também a contribuição de 
como o procedimento adotado poderá ajudar o estudante de Li-
cenciatura a ter um olhar mais atento, percebendo em seus pro-
fessores todo o contexto da aula, não somente o elo existente en-
tre o ensino e a aprendizagem. Portanto, o Professor-Formador 
deve procurar maneiras de ampliar as formas de ministrar o con-
teúdo. Dependendo da metodologia de ensino que ele utilizar, 
poderá proporcionar aulas criativas e dinâmicas que exerçam um 
poder de atração e não de repulsão. O educador deve estar cons-
tantemente repensando a sua prática, pois, estará contribuindo 
na formação de cidadãos mais conscientes que deverão encon-
trar no ensino a base para uma práxis transformadora. 

Diante dos resultados apresentados sobre a execução da 
práxis pedagógica nas aulas de campo em espaços não-formais 
possibilita afirmar que a prática pedagógica desenvolvida nas au-
las de campo em espaços não-formais manifestou-se apresentan-
do vários desafios ao Professor-Formador. Foi possível compro-
var que não basta a aquisição de conhecimentos teóricos práticos, 
é preciso que o Professor-Formador consiga fazer a transposição 
didática e tornar toda esta bagagem em saberes que possibilitem 
serem aplicados. O modelo de formação docente precisa atender 
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as novas demandas da contemporaneidade, em que os desafios 
apresentados pelas tecnologias, velocidade e quantidade das in-
formações são constantes. 

As aulas de campo em espaços não-formais, apesar de to-
das as limitações apresentadas, contribuem para uma práxis pe-
dagógica pautada na construção e produção do conhecimento. 
Os resultados obtidos fazem acreditar que as aulas de campo em 
espaços não-formais poderão contribuir para a educação em ciên-
cias, pois, proporciona uma exploração em potencial, principal-
mente no que diz respeito à motivação, interesse em construir e 
produzir conhecimento, principalmente aos AC do curso de LCB. 

Deste modo, as emoções e sensações surgidas durante 
as aulas de campo em espaços não-formais podem auxiliar na 
aprendizagem dos conteúdos, ajudar a compreender a realidade 
e também é possível considerar a motivação, a interação entre 
estudante e o Professor-Formador como fundamentais nos pro-
cessos de construção e produção do conhecimento e assim pro-
porcionar uma práxis pedagógica capaz de fazer o diferencial na 
atuação profissional dos futuros professores. 

Nas aulas de campo em espaços não-formais foi percebida 
a dicotomia entre teoria e prática. A saída para os espaços não-
formais é vista como uma alternativa de pôr em prática a teo-
ria. Neste aspecto, as aulas de campo em espaços não-formais 
reduziram-se aos conteúdos trabalhados em sala sem ser con-
siderada a possibilidade de uma formação mais ampla e para o 
desenvolvimento de pesquisa colocando em pauta a construção 
do conhecimento. A produção do conhecimento, considerando as 
bases teóricas da pedagogia de Freinet não ocorreu. 

Considerações finais

O desenvolvimento de uma práxis educativa crítico-reflexi-
va, demanda mudanças no ensino e aprendizagem em educação 
em ciências que só serão possíveis quando todos os envolvidos no 
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processo educativo sintam e acreditem que será possível. Neste 
aspecto é preciso que o Professor-Formador tenha argumentos 
consistentes nas ações que pratica. Desta maneira, proporcionar 
uma aula mais dinâmica, fora do padrão tradicional, vai além da 
vontade do professor. Uma aula em espaço não-formal não garan-
te uma práxis transformadora se o Professor-Formador ainda está 
apegado a metodologias que não possibilite esta transformação. 

Assim, as aulas de campo em espaços não-formais po-
dem possibilitar uma práxis pedagógica pautada na construção 
e produção do conhecimento unindo-se ao desafio de ocorrer a 
ação-reflexão-ação a partir das necessidades de cada grupo de 
estudantes. Não há uma fórmula mágica, então vê-se diante do 
desafio posto por Freinet (1996, p. 7) “a educação não é uma fór-
mula mágica de escola, mas sim uma obra da vida”. E sendo uma 
obra de vida está em constante movimento e transformação, ca-
bendo a cada educador adequar-se e acompanhar as transforma-
ções que são impostas cotidianamente.

 Portanto, a prática pedagógica deve proporcionar uma 
aproximação da realidade do cotidiano do professor e o enten-
dimento de que ensinar não é somente transmitir conteúdos e 
sim uma troca de conhecimentos que exige ética, cumplicida-
de, bom senso e muita pesquisa. Esta busca por uma educação 
que seja capaz de transformar o momento do aprendizado em 
algo expressivo para o crescimento intelectual e pessoal dos es-
tudantes e do próprio educador, proporcionando momentos de 
transformação do pensamento e auxiliando a atuar como agentes 
transformadores das desigualdades sociais e da opressão impos-
ta pelas classes dominantes em nossa sociedade.
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ANEXO
AULAS DE CAMPO EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS

Figura 1 – Aulas de campo do curso de Licenciatura em Ciên-
cias Biológicas em espaço não-formal no  Estado de Roraima.

(A, B, C) Lago dos Americanos no Parque Anauá, BV/RR.
(D, E, F) Serra do Tepequém, município de Amajari, RR.
(G, H, I) Parque Nacional do Viruá, município de Caracaraí, RR.
Fotos: Iliane Margarete Ghedin, 2012.
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Introdução

Ao discorrer sobre as relações de uma professora atuante 
no ensino fundamental, (numa escola municipal pública) mais 
especificamente no 2º ano, juntamente com a turma sob a qual 
leciona, temos por intenção encaminhar discussões pertinentes 
ao posicionamento praticado pela mesma no que diz respeito ao 
envolvimento afetivo demonstrado em sala de aula, vinculado à 
prática pedagógica que executa, considerando que estando en-
volvidas no PIBID (Projeto de Bolsa de Iniciação à docência), 
acompanhamos semanalmente a referida sala de aula, e obser-
vamos situações concomitantes às posturas resultantes desse 
tratamento. 

Entender como o educador pode influenciar diretamente 
no desenvolvimento do aluno a partir das conexões de afetivi-
dade estabelecidas na escola, foi o que nos motivou a executar 
essa pesquisa, visto que nos faz acreditar numa prática de ensino 
colaborativa e transformadora, desmistificando a ideia de que o 
papel do docente é limitado em apenas acompanhar e intervir 
quando necessário, contribuindo apenas sistematicamente para 
o crescimento dos alunos. 

Sendo o ambiente da escola pública, repleto de singulari-
dades que nem sempre sabemos como lidar no dia a dia, presen-
ciamos situações onde visualizamos educadores não envolvidos 
com a realidade da comunidade atendida, gerando dificulda-
des no aprendizado ou a falta de interesse pelo conhecimento, 
o que em vários casos, ocasiona até a desistência dos estudos, 

mailto:lohsantos02@gmail.com
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tornando- se algo eminente. Apesar de estarmos nos referindo 
a comportamentos e atitudes características dos seres humanos, 
sabendo de sua subjetividade e complexidade, é importante com-
preender o posicionamento de profissionais diretamente ligados 
ao trabalho de ensinar e orientar pessoas, como parte de um pro-
cesso construtivo que necessita de atenção e cuidados específicos 
(PIRES, 2014).

Ao trazer situações reais usando como referência nossas 
experiências na escola lócus da pesquisa, objetivamos fortalecer 
discussões em torno da prática docente consolidada à afetivi-
dade, reconhecendo que ambas são imprescindíveis para obter 
uma prática pedagógica de fato envolvida com os sujeitos em de-
senvolvimento, se fazendo humanitária e sensível para trabalhar 
com as diversidades encontradas no sistema educacional.

Metodologia

A seguinte pesquisa foi realizada por intermédio de ob-
servações e relatos de aula, onde semanalmente estávamos in-
seridas na instituição supracitada, analisando os acontecimentos 
que regem a realidade de uma sala de aula, do 5º ano do ensino 
fundamental, juntamente com a docente responsável pela turma 
e os alunos inseridos nela. A partir das percepções que fomos 
construindo ao longo desse período, de aproximadamente duas 
semans acompanhando a turma em questão, elaboramos um 
registro de aula do que vivenciamos, e dialogamos as principais 
impressões, constatando alguns dos resultados de uma prática 
docente aliada a afetividade, percebendo o desempenho inicial e 
presente dos discentes. 

A sala particular é composta por aproximadamente 35 
(trinta e cinco) alunos, no turno da tarde, sendo uma turma de 
5º série, dentre as outras 2 (duas) presentes na instituição, tota-
lizando o número de 3 (três). A escola em questão comporta ain-
da 30 (trinta) turmas do fundamental no horário diurno, sendo 
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o noturno responsável por englobar pelo menos três turmas da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sua localização encontra-se 
num bairro da periferia de Fortaleza-CE, onde se situam comu-
nidades consideradas violentas, e ao mesmo tempo, moradias de 
características nobres nos arredores.

No percurso experimental, optamos pelo método de pes-
quisa qualitativa, tendo consciência das subjetividades dos sujei-
tos analisados, assim como de suas atitudes, visto que se tratando 
de afetividade, estamos expostos à nuances singulares em virtu-
de da realidade que permeia o envolvimento dos sentimentos nas 
relações estabelecidas na escola. As impressões compartilhadas 
sobre a turma em questão, não foram desenvolvidas mediante 
entrevistas semiestruturas, mas surgiram de acordo com as ano-
tações diárias preenchidas no primeiro momento de diagnóstico 
da escola, quando iniciamos nossas atividades no projeto. Cabe 
ainda, ressaltar que a professora e a turma observada autoriza-
ram a prescrição das experiências, conforme necessário, para 
posterior discussão e análise de conteúdo. Suas identificações 
serão preservadas e destacadas com denominações criadas para 
esse propósito, sendo PF representado pela docente, e AL, para 
referência dos discientes.

Todo esse contato nos proporcionou uma visualização 
mais acentuada em relação à rotina que ambos, tanto aluno 
quanto professor, constitui no ambiente educacional, além de 
percebemos o afeto como um instrumento bilateral, podendo ser 
desenvolvimento de forma positiva ou negativa, dependendo de 
alguns fatores determinantes, sendo o docente a melhor possibi-
lidade para uma mudança construtiva.

Resultados e discussão

As emoções fazem parte do crescimento pessoal e social 
do ser humano enquanto indivíduo atuante na sociedade e está 
diretamente ligada ao processo de aprendizagem do mesmo. A 
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dicotomia entre razão e emoção, no entanto, só ganharam efer-
vescência na Grécia antiga, quando os filósofos iniciaram dedu-
ções a respeito do pensar e agir, como características das atitudes 
humanas (ARANTES 2002). Com o surgimento da psicologia, os 
teóricos que estudavam a afetividade também ganharam espa-
ço próprio, constituindo definições e diferenças, principalmen-
te quando direcionados ao comportamento humano. Arantes 
(2002) afirma ainda que, Piaget (1896-1980) foi um dos impul-
sionadores mais ativos na desmistificação da relação entre afe-
tividade e cognição, enfatizando que, apesar de diferentes, são 
“indissociáveis e inseparáveis”. 

No entanto, é relevante fazer uma ressalva consideran-
do que os dois principais condutores que correspondem a essas 
manifestações do indivíduo, afeto e emoção, possuem sentidos 
diferentes e que muitas vezes podem ser confundidos ou inter-
pretados igualmente até mesmo pelos educadores. A emoção é 
apenas uma característica ou consequência da afetividade assim 
como o sentimento (ARAÚJO 2003). São as sensações que, se 
recebidas a partir do ambiente externo, podem ser reconhecidas 
abertamente, por uma expressão facial, como uma criança que 
faz uma cara feliz ao ganhar um elogio do professor, ou atra-
vés de algum sentimento como a raiva, que além de ganhar for-
ma expressa, também pode ser descrita quando o aluno toma 
consciência do que sente no seu interior. Para Bezerra (2006), 
o afeto tem papel fundamental na vida do ser humano, coforme 
discorre a seguir:

[...] afetividade, além de ser uma das dimensões da 
pessoa, é uma das fases mais antigas do desenvol-
vimento humano, pois quando este, tão logo deixou 
de ser puramente orgânico passou a ser afetivo e, da 
afetividade lentamente passou para a racionalidade. 
A afetividade e a inteligência estão imbricadas, ha-
vendo um predomínio da primeira e, mesmo haven-
do logo uma diferenciação entre as duas, haverá uma 
permanente reciprocidade entre elas” (BEZERRA, 
2006, p. 22).



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

A CONTRIBUIÇÃO AFETIVA PARA O CONVÍVIO EM SALA DE AULA

207

Artigos Completos
GT 3 – Experiências e Práticas Educativa

De acordo com Antônio Damásio, famoso neurocientista, 
em uma entrevista realizada pela Veja “O homem está evoluindo 
para conciliar a razão e a emoção”, uma forma de conviver em so-
ciedade, tomando decisões necessárias para a sua existência, as-
sim como daqueles que deseja proteger (VEJA, 2013). O mesmo 
ainda afirma que: “As emoções foram extremamente bem sucedi-
das, ao longo da evolução, em nos manter vivos. O medo fez com 
que nos expuséssemos menos ao perigo e tivéssemos mais chance 
de sobreviver” (VEJA, 2013). Na realidade, as emoções estavam 
internalizadas, pois preocupações como o medo e insegurança, 
sem um grupo que lutasse coletivamente por um habitat mais 
propício, fazia parte do glossário de sentimentos que o homem 
carregava dentro de si, numa bagagem que viria a se manifestar 
tempos depois, por meio da consolidação e convivência coletiva 
e no aprimoramento dos meios de produção, resultantes numa 
vida social cada vez mais compartilhada (MOSQUERA 2006). 

Na sala de aula, assim como em outros ambientes onde 
as relações sociais são estabelecidas para promover uma troca 
de experiências e contribuir para o crescimento macrossocial do 
indivíduo, uma série de desafios podem se intensificar, e depen-
dendo do posicionamento daquele que está á frente mediando, 
sendo uma ponte para fornecer as comunicações e informações 
necessárias ao desenvolvimento, a troca pode se fazer construti-
va, auxiliando numa boa formação. 

Ao acompanhar as primeiras semanas da educadora PF na 
sala de 5º ano do ensino fundamental, notamos que sua maior 
preocupação naquele momento não era apresentar todos os con-
teúdos planejados, mas sim realizar uma aproximação com os 
alunos, de modo que estes pudessem conhecer informalmente 
seu lado mais humana, e menos imponente. Nas primeiras aulas, 
nos deparamos com perguntas do gênero: “O que vocês gostam 
de fazer em casa? Quais programas gostam de assistir, e que 
comida gostam muito de comer? Sabiam que eu amo pipoca?! 
(PF)”.
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Essas perguntas causaram, de certo modo, conforto e segu-
rança nas crianças, algo que dificilmente havíamos notado ante-
riormente em outras turmas, em que algumas educadoras tinham 
uma resistência muito grande em compartilhar experiências e 
curiosidades pessoais. Esse questionário poderia ser facilmente 
substituído por páginas do livro com seus exercícios acompanha-
dos de textos, no entanto, a professora considerou necessário co-
nhecer aquela turma antes de aplicar qualquer atividade, o que 
acabou se tornando para eles uma aula diferente e intrigante. 

Em outra situação, presenciamos um aluno fazendo o se-
guinte comentário: “Eu gosto muito da professora PF, porque 
ela se importa comigo, se preocupa quando não presto atenção 
na aula e tá sempre ajudando o pessoal sem reclamar (AL)”. 
Notamos que, em relativamente pouco tempo assumindo a tur-
ma, a docente já havia conquistado o carinho de alguns alunos, 
apenas demonstrando o quanto se importava com o estado emo-
cional, além do desempenho educativo.

No momento de plajemento da aula, os conteúdos sempre 
tinha um propósito de estimular o interesse dos discentes para 
além do que era proposto nos programas curriculares, sistema-
tizados e obrigatórios. Músicas, livrinhos de histórias variadas, a 
até mesmo datas festivas eram usadas para promover discussões 
em sala, que obtivesse o posicionamento da turma, diante das 
informações que lhes eram apresentadas. Segundo a docente:

Nós precisamos ser muito sensíveis quando tratamos 
assuntos diferenciados em sala de aula, como no caso 
do dia das mães, porque nem todos os alunos foram 
criados por suas mães biológicas, então, é importan-
te fazê-los perceber que o significado de “mãe” que 
a data propõe não se limita aos laços de sangue, ou 
posição familiar, mas diz respeito a todas aquelas 
que criaram e deram amor para eles, independente 
desses títulos né.. (PF)

Essa visão comprova que o lado sensitivo do docente, ao 
perceber como transmitir determinadas mensagens pode ocasio-
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nar conflitos internos, dependendo da situação do aluno é neces-
sária quando refletimos sobre o papel de educar. Quando se com-
preende que cada aluno possui um universo particular dentro de 
si, e que leva consigo sentimentos diferentes em relação às diver-
sas situações da vida social, torna-se claro para o professor, que 
cuidados devem ser tomados antes de emergir uma opinião, con-
siderando que essa pode afetar de maneira distinta o interior do 
aluno. Essas ações podem se concretizar nos momentos em que 
menos damos atenção, conforme será destacado a seguir, numa 
experiência na sala da turma em questão, protagonizada por um 
dos discentes: “Eu não gosto da minha mãe, ela é má comigo, eu 
só gosto do meu pai, não vou dar nada pra ela, só pro meu pai”.

Tais característcas só podem ser compreendidas intima-
mente, se o lado psicológico de cada indivíduo também for le-
vado em consideração. Cada pessoa é dotada de singularidades 
específicas, e muitas vezes torna-se difícil para o professor perce-
ber as necessidades de cada aluno, sendo esses repletos de dife-
rentes sentimentos e formas de expressá-los (CORREA 2008). A 
professora ainda destacou num seguinte momento:

Muitas crianças chegam na escola revoltadas, não 
têm amor e carinho em casa, e por não ter isso, se 
nós professores também não dermos amor, que tipo 
de pessoas esses meninos se tornarão?, não que seja 
pra ser uma obrigação amar eles, é justamente isso, 
mas no nosso trabalho precisa ter sensibilidade.

Ao percebermos como essas situações em sala de aula 
influenciam na construção do próprio comportamento do estu-
dante, compreendemos melhor a teoria de Wallon (1879-1962), 
quando explicitou a importância da afetividade no processo de 
desenvolvimento do indivíduo, começando pelos primeiros mo-
mentos da infância até a maturidade alcançada. Além disso, o 
meio e o ambiente em que vive, também são fatores de ordem 
fundamental na expressão de emoções internalizadas (VYGOT-
SKY, 1896-1934). 
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Wallon defende que o processo de evolução depende 
tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do 
ambiente, que o afeta de alguma forma. Ele nasce com 
um equipamento orgânico, que lhe dá determinados 
recursos, mas é o meio que vai permitir que essas po-
tencialidades se desenvolvam.” (SALLA, 2011, p. 1)

Diante de tantas informações, percebemos que a primeiro 
passo para realizar uma prática docente gerando resultados posi-
tivos no que se refere ao envolvimento com os membros inseridos 
naquele ambiente de aprendizado, é estar envolvido com a reali-
dade que permeia tais indivíduos, reconhecendo suas fraquezas 
ou limitações, medos e inseguranças, como pontos fundamentais 
para o início de uma aproximação que constitua confiança e a va-
lorização do ser, independente de suas características e defeitos. 
A docente PF, num momento de planejamento, ainda afirmou 
que: “Quando você não conhece o aluno, sua vida, curiosida-
des, e o jeito de conviver, fica muito mais difícil convencê-lo a 
gostar e querer ter você ali com ele, e o relacionamento na sala 
não vigora ou vai pra frente, então, por isso é importante que a 
gente dê amor, respeito, e demonstre esses sentimentos a eles”. 
Sendo assim:

Educar não significa apenas repassar informações ou 
mostrar um caminho a trilhar que o professor julga 
ser o certo. Educar é ajudar o aluno a tomar consciên-
cia de si mesmo, dos outros, da sociedade em que vive 
e o seu papel dentro dela. É saber aceitar-se como pes-
soa e principalmente aceitar o outro com seus defeitos 
e qualidades. (MELLO, p. 6, 2013)

Embora a afetividade desenvolvida em sala de aula entre 
o educador e os estudantes assuma grande importância para o 
real desenvolvimento da aprendizagem, pois, como aqui foi pos-
to anteriormente, quando existe uma relação próxima entre os 
atuantes da prática docente, todo o processo tende a acontecer de 
forma mais natural e consequentemente facilitada, nem todos os 
educadores apostam em conhecer os alunos de maneira mais ín-
tima, dando mais valor aos conteúdos que devem ser abordados. 
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Tais atitudes, que por sinal, são muito frequentes no âmbito da 
educação formal, infelizmente só dificultam o desenvolvimento 
integral dos educandos.

Conclusão

O objetivo do presente trabalho foi analisar e gerar discus-
sões pertinentes ao posicionamento de uma educadora que atua 
numa turma de 5º ano do ensino fundamental, em uma escola 
municipal pública na qual estamos envolvidas através do projeto 
PIBID (Programa de Bolsa de Iniciação à Docência), em relação 
ao posicionamento e metodologias executadas na sala de aula, 
onde pudemos observar como as demonstrações afetivas influen-
ciaram para o bom relacionamento e desenvolvimento dos alu-
nos em questão. 

Testemunhamos a professora interagir de maneira sensí-
vel e envolvida com a realidade da turma, constatando uma me-
lhora significativa, tanto na comunicação dos alunos, como na 
sua participação nas atividades elaboradas. Percebemos ainda, 
que o afeto, se usado como ferramenta no ensino e para apro-
ximação dos alunos que muitas vezes demonstram desinteres-
se pelas aulas, pode contribuir grandemente para o rendimento 
escolar, ajudando inclusive nas relações que este irá estabelecer 
no seu ambiente de convivência. Evidencia-se ainda, que quan-
do o professor se interessa em conhecer seus alunos em si, não 
somente o que ele se apresenta em sala de aula, mas as particu-
laridades da vida desses educandos para além dos muros da ins-
tituição escolar, esses alunos se sentem mais à vontade e acolhi-
dos em sala de aula e na escola de modo geral, o que acarreta no 
melhor desenvolvimento e aprendizagem do mesmo, facilitando 
toda a prática docente. 

O assunto gera discussões complexas, e carece de atenção 
por parte dos professores, principalmente os que estão inseridos 
nos sistemas de ensino público, apontando para a necessidade 
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de ampliar debates que tenham como foco, a contribuição das 
demonstrações de afetividade para o aprendizado do aluno, su-
jeito repleto de sentimentos e emoções intensas, que geralmente 
podem revelar dificuldades e limitações no seu processo de cons-
trução do conhecimento.
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Pedagogia do terreiro: um terreiro de saberes

Com a finalidade de melhor exemplificar a ideia de uma 
“Pedagogia do Terreiro” seguimos em definição do que seria pe-
dagogia: pedagogia é uma ciência que se apoia nas práticas edu-
cativas enquanto objeto de estudo que forneçam subsídios para a 
compreensão da educação em si. 

O que se faz no terreiro além de prática religiosa, é prati-
ca educativa, portanto, podemos seguir uma linha de raciocínio 
onde prática educativa é a ação de educar, ou ensinar de fato algo 
a alguém. 

E desta forma, tais espaços não formais, suas relações de 
ensino aprendizagem e implicâncias sociais surgem como grande 
fonte para a análise pedagógica dessas práticas de educação de 
múltiplas culturas.

Reforçando e resinificando a ação de educar, pensamos 
que educar ou ensinar transcende espaços, instituições e deli-
mitações teóricas. A Educação ou o ensino e aprendizagem em 
si acontecem a todos os momentos intencionalmente ou não. A 
ação de educar existe nos mais diversos lugares e tempos, onde 
houver sujeitos, haverá interação social, desta forma, sempre ha-
verá algo novo e o desejo do saber. Desta forma, o terreiro e seus 
múltiplos saberes, seus ensinamentos produz pedagogia e práti-
ca educativa e religiosa. 

Todavia, devemos atentar ao fato de que há duas formas 
de educação no terreiro: a primeira se diz ao ensinamento litúr-
gico e religioso, o doutrinamento da religião em si; a segunda se 

mailto:madedossantos@hotmail.com
mailto:barbosa.eden@gmail.com
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deve a ações promovidas pelo terreiro, de maneira que este serve 
de vetor da educação, promotor da cultura e da preservação da 
história do povo Brasileiro.

E é justamente nesse segundo viés que adentraremos, e é 
nele que iremos enumerar duas ações que configuram a Pedago-
gia do Terreiro.

Como local da pesquisa, escolhemos o Ilê Axé Omó Tifé, 
um terreiro de Candomblé1 de Fortaleza cujo espaço já vêm sen-
do estudado em outros artigos e escolhido para análise e verifi-
cação das práticas da educação multicultural não formal deste 
estudo. 

Este templo religioso foi fundado pela Yalorixá2 Valéria 
de Logun Edé3 na década de 1980 e atua na cidade de Fortaleza 
como engrenagem para além da religiosidade e educacional. Este 
terreiro se caracteriza através da perpetuação cultural e cons-
ciente de seu espaço e função social ao longo de sua trajetória.

De maneira plausível, podemos observar que espaços si-
milares ao Ilê Axé Omó Tifé como: igrejas, associações de mora-
dores, ONG´s, sindicatos e espaços vocacionais afins assumem 
o papel de sujeitos promovedores de práticas educativas. Ofere-
cendo uma leva de alternativas aos saberes dos conteúdos esco-
lares formais. Saberes que tem valor e importância na construção 
de valores para todo cidadão, principalmente valores que contri-
buam a uma formação mais humana e sensível.

Em LIBÂNEO (1999) podemos nos apoiar num conceito 
de educação não formal, de maneira que, se trata de uma ati-
vidade que mesmo possuindo uma intencionalidade, existe um 
baixo grau de estruturação e sistematização, o que não anula as 
relações pedagógicas, mas estas são não formalizadas.

1 Religião brasileira de influência africana, com ensinamentos transmitidos por 
tradição oral.
2 Pessoa responsável pelo doutrinamento, direcionamento e ensino religioso do 
templo. É a líder espiritual da casa.
3 Orixá da Yalorixá. Logun Edé na mitologia africana é filho dos Orixas Oxum e 
Oxóssi.
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Desta forma o templo de Candomblé, popularmente cha-
mado de terreiro, é um espaço de relações pedagógicas. E assim 
refletimos que existe uma pedagogia do terreiro, que percebe que 
todo templo religioso afro brasileiro, enquanto espaço de ma-
nutenção e difusão da cultura milenar e ancestral, configura-se 
como ambiente de educação onde se ensinam tradições, saberes 
e culturas que vieram da África e que resistem aos longo de sécu-
los. Parte dessa cultura hoje não encontra a mesma relação com 
sua fonte africana, sofrida pela escravidão e fragmentada pela di-
áspora negra que ocorreu. 

Vê-se então que o candomblé é uma África em minia-
tura, em que os templos se tornaram casinholas dis-
persas entre as moitas, quando as divindades perten-
cem ao ar livre, ou então cômodos distintos da casa 
principal, se são divindades adoradas na cidade (...) 
De qualquer modo, o lugar do culto na Bahia aparece 
sempre como um verdadeiro microcosmo ancestral. 
(BASTIDE, 1978, p. 68).

Vera Candau, pesquisadora sobre as implicâncias do mul-
ticulturalismo na sociedade e na educação nos traz em definição 
aspectos relevantes para este estudo.

Uma das características fundamentais das questões 
multiculturais é exatamente o fato de estarem atra-
vessadas pelo acadêmico e o social, a produção de co-
nhecimento, a militância e as políticas públicas. Con-
vém ter sempre presente que o multiculturalismo não 
nasceu nas universidades e no âmbito acadêmico em 
geral. São as lutas dos grupos sociais discriminados e 
excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os 
referidos às questões étnicas e, entre eles, de modo 
particularmente significativo entre nós, os referidos 
às identidades negras, que constituem locus de pro-
dução do multiculturalismo. (CANDAU, 2008, p.19)

Podemos desta forma, então, esboçar que as práticas educa-
tivas ofertadas no terreiro de Candomblé atuam como enlace mul-
ticultural, levando e perpetuando a cultura e saberes afro brasilei-
ros que por vezes é negado nos conteúdos programados da escola.
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Pedagogia do terreiro: a práxis da ação “pet vai ao terreiro”

No ano de 2014 o Ilê Axé Omó Tifé em parceira com a 
Universidade federal do Ceará (UFC) e os Centros Unificados 
de Cultura e Arte de Fortaleza (CUCA) promoveu e ofertou uma 
série de oficinas arte educativas voltadas para alunos dos cursos 
de formação de professores da UFC e para a comunidade em 
geral. 

O vanguardismo do Ilê Axé Omó Tifé e sua líder Yá Valéria 
fora posto a prova, quando o grupo PET – Pedagogia apresentou 
a proposta das oficinas PET vai ao Terreiro, e que na ocasião, fora 
recebida e acolhida da melhor forma por parte da líder espiritual 
do terreiro. As propostas foram recebidas da melhor forma pela 
Yalorixá, que viu na ação oportunidades de difundir a cultura 
Afro brasileira, e desta forma manter o terreiro atuante na socie-
dade e combativa ao preconceito e intolerância, que segundo a Yá 
Valéria é oriundo da desinformação e de uma formação escolar 
que não contempla as múltiplas culturas.

Tais oficinas tinham a finalidade de fomentar e difundir 
saberes milenares, bem como despertar no publico alvo o sen-
timento de pertencimento de tais culturas. A base curricular de 
tais oficinas foi justamente os conteúdos ensinados dentro do 
terreiro, no caso específico a música e a gastronomia afro. Estes 
conteúdos foram organizados em um plano de aula semestral e 
organizado de forma continuada, oferecida em aulas abertas a 
comunidade. 

O PET vai ao Terreiro foi uma atividade de extensão do 
Programa de Educação Tutorial – PET Pedagogia – UFC, em par-
ceria com o Ilê Axé Omó Tifé. A priori a proposta era de realizar 
duas atividades: 1- Oficinas de Culinária Afro; 2- Oficinas de Per-
cussão. Percebendo nessas, duas expressões da cultura Africana 
como alicerces fundantes da cultura brasileira como um todo. 
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O sabor da pedagogia do terreiro: as oficinas de culinária afro

As oficinas de Culinária Afro foram pensadas pelos bol-
sistas do PET (Programa de Educação Turorial) em consonância 
com a Yalorixá Valéria, pessoa responsável pela organização li-
túrgica e social do terreiro. Em reuniões, foram definidos crono-
grama e calendário para as oficinas. Sobre a metodologia, tudo 
ficou a critério da Yalorixá, ela mesma definiu qual seria a dinâ-
mica dos encontros e de que forma os saberes milenares seria 
levado ao grupo de jovens.

As oficinas foram acontecendo mensalmente, o espaço 
utilizado foi a cozinha sagrada do terreiro. Em ordem de reali-
zação sucederam as oficinas e em cada uma um prato/cardápio 
foi apresentado: 1- Acarajé; 2- Omolocum; 3- Ekó doce, todos 
pratos da culinária afro brasileira e também oferendas dos Ori-
xás. A medida em que os encontros ocorriam, se percebia nas 
pessoas participantes que o entusiasmo era crescente e a sensa-
ção de proximidade e propriedade do aspecto cultural que ali era 
estudado na prática. 

Na tarde da primeira sexta-feira do mês, os estudantes par-
ticipantes se direcionavam ao terreiro, e ao chegar no local eram 
chamados e imergirem no universo cultural afro brasileiro. Inicial-
mente eram convidados a tomarem um banho de limpeza espiritu-
al, ou abô, em seguida lhes eram oferecidas roupas brancas da casa. 

Todos esses detalhes, o banho e as vestes brancas, são ritu-
ais e características presentes no cotidiano do terreiro, e no caso 
das oficinas, Yá Valéria julgou pertinente serem mantidos como 
proposta de vivência cultural, mesmo que ninguém quisesse par-
ticipar, o tomar o banho e usar as vestes brancas. Contudo, curio-
samente todos os dias, todos se sentiram a vontade e os rituais de 
preparo foram mantidos.

No primeiro dia de oficina, o espaço foi apresentado aos 
inscritos, que atentamente observaram, perguntaram e de fato 
se perceberam imersos neste ambiente místico, de história e tra-
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dição pulsante. Cada parte do terreiro foi explicada, e esta visita 
guiada teve seu fim no barracão, ou salão de festas, lugar onde os 
Orixás dançam e onde a fé se expressa.

Em seguida, a Yalorixá convidou a todos para formarem 
um círculo, agora sentados, ela distribuiu um texto que continha 
a história do Acarajé, sua mitologia, curiosidades e importância 
para os povos de Candomblé. Entre participantes e membros do 
terreiro esse momento se coloriu de ludicidade e encantamento, 
uma nova perspectiva se abria, um novo modo de ver a cultu-
ra afro brasileira, na culinária, na mitologia dessas comidas que 
hoje se incorporam ao menu gastronômico do país.

Da mesma forma nos demais encontros, como num ritual, 
essas etapas se mantinham, chegada ao terreiro, banho e limpeza 
espiritual (opcional), roda de conversas, aproximação inicial com 
texto escrito para o momento, escolha dos ingredientes de cada 
prato, preparo e degustação.

O batuque da pedagogia do terreiro ecoa na periferia

Concomitante às oficinas de gastronomia Afro, acontece-
ram também oficinas de percussão afro durante quatro meses. 
Essa vivência percussiva ocorreu no CUCA Jangurussú, de forma 
regular em todos os sábados. O facilitador das oficinas foi o Ogã4 
do Ilê Axé Omó Tifé, com experiência em ações arte educado-
ras e com uma proposta elaborada por membros do terreiro e 
membros do PET/pedagogia. Essa oficina de percussão foi am-
plamente difundida em toda fortaleza através da assessoria de 
imprensa da Secretaria de Juventude e direcionada aos jovens e 
adolescentes da periferia de Fortaleza, preferencialmente os que 
moravam próximo ao CUCA.

A proposta das oficinas era uma abordagem percussiva de 
ritmos afro brasileiros, com intuito aproximar os jovens e adoles-

4 Função designada aos homens que não entram e transe, esses homens tocam 
os atabaques.
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centes da história e cultura do povo Afro brasileiro por meio da 
musicalidade de tambores, xequerês, abês e agogôs.5

Do vasto universo oral do Candomblé, muita coisa não é 
apenas declamada ou narrada. Do corpo das tradições do rito do 
Candomblé e seu longo aprendizado, temos cinco formas de falar 
/ cantar. Destacamos, contudo, contudo destaco as três formas 
musicais do rito: os Orins, os orikis e os adurás6 

Todos apresentam padrões rítmicos previamente aprendi-
dos, dentro dos ritos iniciáticos da religião, e ao longo das vivên-
cias que o adepto pratica dentro de cada templo de Candomblé. 
A essa vivência, o aprendizado e o conteúdo musical rítmico, me-
lódico e poético, são repassados por membros mais velhos do ter-
reiro, conforme as tradições litúrgicas e pedagógicas da religião. 

A noção de tempo (musical ou andamento) aqui expressa 
é bem diferente da notação musical ocidental. 

No tocante aos aspectos musicais, o candomblé possui um 
padrão rítmico rigidamente executado, mas junto a ele existe 
uma análise, uma fundamentação que alia ao aprendizado o can-
to, a dança e melodia de cada vogal a ser cantada. Portanto, esse 
tempo musical necessita de tempo do Candomblé, ou seja: idade 
de santo, experiência de aprendizado e a distinção que cada to-
que tem, uma dança ou movimento específico para cada orixá.

Os atabaques são instrumentos sagrados e são tocados só 
por sacerdotes especiais. O Alágbè7, ou melhor Ògán-nílù, é esta 
pessoa que passa por um longo aprendizado dos toques, cantos 

5 Instrumentos que fazem parte da musicalidade brasileira de ritmos como sam-
ba e pagode e que se vieram junto da cultura musical africana. Os ritmos aborda-
dos se originaram dentro dos terreiros afro, trazidos pelos negros e fortemente 
conservados em seus andamentos, melodias e timbres.
6 “Observemos alguns detalhes sobre os vários elementos que, em resumo, for-
mam o Corpo das Tradições Orais: 1º – Odu: Signos de Ifá; 2º – Ilàna Ìsin: Li-
turgia; 3º – Orin: Cânticos; 4º – Ède: Linguagem; 5º – Òwe: Provérbios. Ver em 
BENISTE p. 20. (2002)
7 O alabê é uma atribuição/especificidade dada a um cargo de Ogã. É o músico 
sacerdote dos cultos de matriz iorubá. Termo utilizado nos candomblés de nação 
Queto, em outras nações ganha o nome de xincarongomas, runtos e cambonos. 
Ver em BENISTE, José p. 244. (2002) e BRAGA, Júlio p. 83 (1999)
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e danças dedicados a cada orixá, em cada situação e no rito ade-
quado dentre outros detalhes.

As oficinas afro percussivas divulgadas como “Pedagogia 
do Batuque” se originaram através de uma proposta que aconte-
ceu no Ilê Axé Omo Tifé em 2007 através da contemplação de um 
Edital de Artes oferecido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. 
A proposta retornou mais madura e com maior organização fruto 
da iniciativa com o PET/Pedagogia, ganhando melhor didática 
e ampliando as percepções pedagógicas no tocante aos aspectos 
multidisciplinares e multiculturais que aqui explicamos e que re-
fletiram em todo o período que ocorreu junto aos alunos.

Os toques e cânticos que foram ensinados na oficina arte 
educativa no CUCA Jangurussu, objetivam uma educação sem 
proselitismo e que combate o preconceito. As aulas garantiram 
um forte embasamento musical no tocante ao conhecimento dos 
elementos fundamentais do som como: intensidade, timbre e al-
tura. Através de práticas de conjunto que contavam com cerca de 
10 a 15 pessoas, cada aluno com seu instrumento e assim de for-
ma organizada íamos construindo ritmos e estabelecendo cada 
ritmo. 

Cada encontro contava com novos alunos e os mais expe-
rientes potencializaram essa rede de ensino, o ensino dos mais 
experientes contagiava os mais novos, tal como funciona a di-
nâmica ancestral dos terreiros. Os mais velhos ensinam os mais 
novos. Um reflexo pedagógico que provou-se nas aulas de arte 
educação, o batuque que ensinava a história dos afro descenden-
tes, a matemática através da contagem dos tempos e a divisão 
dos compassos, a coletividade através da percepção musical e es-
truturação de cada ritmo de forma melódica.

São toques e cânticos que, mesmo em língua iorubá, co-
municam mais do que qualquer tradução em português possa ex-
plicar. O cantar do povo de santo do Omo Tifé é um canto forte, 
um canto secular e dotado de Axé. E esse cantar fez aprendizado 
e gerou inúmeras percepções. 
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A música afro está intrinsecamente na cultura musical do 
brasileiro. Aqui não tratamos apenas da cultura musical, no Ilê 
Axé Omo Tifé. Em outros templos, existe uma cultura musical 
dotada de religiosidade. O cantar é algo sagrado. E veremos que 
essa fala, chamada de Ofó8, é o elemento que rege toda a liturgia 
e geração da energia vital e dinamizadora dessa religião, o Axé.

Tal postura não se constrói no isolamento. Ela é edi-
ficada na relação com o outro. Por isso, a ética é a 
casa ou a morada da liberdade. Ela não se fecha na 
norma moral do certo e do errado, mas na capacidade 
de problematizar, de refletir e tomar decisões. E é no 
campo da liberdade que a questão racial deve ser pen-
sada. Ser negro, reconhecer-se negro e ser reconheci-
do como tal, na perspectiva ética, nunca deveria ser 
motivo de vergonha, negação e racismo, mas de reco-
nhecimento, respeito e valorização. Significa trazer no 
corpo, na cultura e na história a riqueza de uma civili-
zação ancestral e um processo de luta e resistência que 
continua agindo no mundo contemporâneo. (GOMES, 
Nilma Lino. IN:MOREIRA, Antonio Flavio, CANDAU, 
Vera Maria, 2010, p. 82).

A oportunidade de tocar um instrumento, saber os ele-
mentos que o constituem e a força histórica e ancestral que esse 
mesmo evoca. Foram saberes sensibilizadores que agiram como 
força impulsora para se permitir tocar, sentir o ritmo, acompa-
nhar os toques em uma experiência mística, ancestral e coletiva.

De forma circular a oficina tinha sua fluidez, nas manhãs 
de sábado o CUCA Jangurussú se vestia de Afro. Os sons tinham 
tons de resistência e afirmação dos povos que aqui chegaram, 
resistiram e deixaram seu legado cultural na nossa música e ex-
pressão religiosa. 

Em formato de roda de conversas, o som e as temáticas 
fluíam. Temas como: formação da sociedade negra; aculturação; 
influência negra na cultura musical brasileira; resistência cultu-

8 Ofó é o conceito iorubano de encantação, da força da palavra que vira magia, 
que dinamiza e causa movimento na vida do adepto.
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ral e territorial, entre outros, tinham a função de um despertar 
crítico aliado ao potencial de concentração e raciocínio lógico 
que a musicalidade proporciona.

Considerações

Em apreciação direcionada as ações intituladas “Pedago-
gia do Terreiro” percebemos quão valiosas estas se configuram 
nos processos de formação intercultural da educação não formal. 
A possibilidade de vivenciar saberes ancestrais, debater e averi-
guar sobre as relações que fazem que tais saberes estejam ocul-
tos, e subjugados em relação aos conteúdos escolares, levam os 
educandos a terem um perspectiva que apreende, se apropria e 
reconhece os processo de exclusão cultural brasileiro.

Novamente Candau incrementa nosso pensamento inter-
cultural com seus estudos e reflexões.

A perspectiva intercultural que defendo quer promo-
ver uma educação para o reconhecimento do “outro”, 
para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e 
culturais. Uma educação para a negociação cultural 
que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria 
do poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção 
de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 
dialeticamente incluídas. (CANDAU, 2008, p. 23).

Seguindo em consonância, e devidamente acrescentando, 
alertamos que o reconhecimento do outro para o diálogo entre os 
diferentes grupos sociais é válido, nas situações de troca. Entre-
tanto, em melhoramento pensamos que a proposta intercultural 
e multicultural do Pedagogia do Terreiro permite que encontre-
mos o outro em si ou em nós.

A seguir, para finalizar em McLaren percebemos a face do 
multiculturalismo e a revolução a qual ele se propõe. A atividade 
Pedagogia do Terreiro e sua faceta multicultural propõe justa-
mente isso aos jovens e adolescentes da periferia de Fortaleza:
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O multiculturalismo revolucionário reconhece que as 
estruturas objetivas nas quais vivemos, as relações 
materiais condicionadas à produção nas quais esta-
mos situados e as condições determinadas que nos 
produzem estão todas refletidas em nossas experiên-
cias cotidianas. Em outras palavras, as experiências 
de vida constituem mais do que valores, crenças e 
compreensões subjetivas; elas são sempre mediadas 
através de configurações ideológicas do discurso, eco-
nomias políticas de poder e privilégio, e divisão social 
do trabalho. O multiculturalismo revolucionário é um 
multiculturalismo feminista-socialista que desafia os 
processos historicamente sedimentados, através dos 
quais identidades de raça, classe e gênero são pro-
duzidas dentro da sociedade capitalista. Consequen-
temente, o multiculturalismo revolucionário não se 
limita a transformar a atitude discriminatória, mas 
é dedicado a reconstruir as estruturas profundas da 
economia, da cultura e do poder nos arranjos sociais 
contemporâneos. Ela não significa reformar a demo-
cracia capitalista, mas transformá-la, cortando suas 
articulações e reconstruindo a ordem social do ponto 
de vista dos oprimidos. (MCLAREN, 2000, p. 284).

A proposta é de pertencimento da cultura que é fundante, 
e o reconhecimento dos laços étnicos afro brasileiros na forma-
ção da população, e diminuir esse distanciamento, não se trata 
da cultura do outro, mas sim a nossa cultura! Que agora é reco-
nhecida pelo meio educacional e cultural.
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Introdução

No Ceará, a Aprendizagem Cooperativa começou a ser 
utilizada com o Programa de Educação em Células Cooperativas 
(PRECE), projeto de extensão da Universidade Federal do Cea-
rá – UFC. Em 2009, foi criado o Programa Células Estudantis 
de Aprendizagem Cooperativa, com o objetivo de difundir essa 
metodologia na Universidade. Em 2011 foi inaugurada a Escola 
Estadual de Educação Profissional (EEEP) Alan Pinho Tabosa, 
em Pentecoste/CE, configurando-se na primeira escola de Edu-
cação Básica a contar com o apoio da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) como co-gestora pedagógica, em colaboração esta-
belecida com a SEDUC. A intermediação entre a escola e a UFC 
é feita por meio da Coordenadoria de Articulação Escola-Univer-
sidade. Esta parceria tem o propósito de viabilizar a implantação 
da metodologia da aprendizagem cooperativa, dando suporte às 
atividades na escola.

Integrada à rede estadual de escolas profissionalizantes de 
tempo integral, oferta aos seus estudantes serviços educacionais 
com base na formação em nível médio e profissionalizante tendo 
como metodologia de ensino a Aprendizagem Cooperativa – uma 
estratégia de ensino que tem uma concepção de aprendizagem 
como algo ativo, construído pelo aluno em interação com os co-

mailto:terlasilvacs@gmail.com
mailto:joilsondesousa@hotmail.com
mailto:roberluciar@yahoo.com.br
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legas e com o professor, configurando-se em uma escola de re-
ferência na utilização dessa metodologia na Educação Integral e 
Profissional.

A metodologia dessa pesquisa está apoiada nas bases te-
óricas da pesquisa documental e bibliográfica. Nesse sentido, 
abordamos o processo de implantação da EEEP Alan Pinho Ta-
bosa, caracterizamos o seu espaço físico e descrevemos a sua pro-
posta educativa, fundamentadas no PPP e no Regimento Escolar. 

Na perspectiva de facilitar a compreensão do texto, apre-
sentamos inicialmente, o conceito e as principais características da 
aprendizagem cooperativa. Na sequência, descrevemos a proposta 
educativa da EEEP Alan Pinho Tabosa em Pentecoste/CE, ao ado-
tar a aprendizagem cooperativa como metodologia de trabalho. 

Aprendizagem cooperativa: conceito e principais 
características

A Aprendizagem Cooperativa (A.C) é uma metodologia 
na qual os alunos trabalham em conjunto, encorajando-se para 
aprender e são responsáveis pela sua aprendizagem e pela apren-
dizagem dos seus colegas de equipe. Segundo Lopes; Silva (2009, 
p.4), “é uma metodologia com a qual os alunos se ajudam no pro-
cesso de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o 
professor, visando adquirir conhecimentos sobre um dado objeto”.

No contexto escolar, a A.C. é considerada um instrumento 
importante no combate à discriminação social e fator de motiva-
ção para a aprendizagem e melhoria do rendimento acadêmico 
dos estudantes. Trata-se de uma estratégia capaz de promover a 
igualdade de oportunidades na educação.

Para que ocorra a aprendizagem cooperativa em sala de 
aula não basta apenas colocar os estudantes para trabalharem 
em grupos. São necessários que estejam presentes cinco elemen-
tos básicos para que o desenvolvimento de um trabalho coope-
rativo aconteça. De acordo com Johnson, Johnson e Holubec, 
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(1993 apud Lopes; Silva, 2009), são eles: a Interdependência 
Positiva, a Interação Face a Face, a Responsabilidade Individual, 
Habilidades Sociais e Processamento de Grupo. 

A Interdependência positiva fundamenta-se na dependên-
cia de uns com os outros, ou seja, o estudante deve aprender e 
garantir que os outros membros do grupo também aprendam; 
a Interação face a face consiste em possibilitar uma maior inte-
ração entre os membros da equipe, promovendo a comunicação 
entre eles. Para que isso ocorra, o ideal é que se formem grupos 
de três. A Responsabilidade Individual justifica que cada mem-
bro da equipe deve responsabilizar-se em cumprir sua parte no 
trabalho, conscientizando o aluno que, se um membro do grupo 
não cumprir sua parte, todos serão prejudicados. As Habilidades 
Sociais são as predisposições necessárias para a cooperação (co-
municação apropriada, resolução construtiva de conflitos, par-
ticipação, aceitação dos outros), devem ser ensinadas para que 
possam ser praticadas. O Processamento de grupo corresponde 
a uma avaliação frequente e regular do funcionamento do grupo 
com o objetivo de melhorar. Desse modo, os componentes desti-
nam certo tempo para refletir conjuntamente sobre os acertos e 
as falhas na realização dos trabalhos.

Para assegurar o sucesso dos grupos de Aprendizagem 
Cooperativa e para que estes funcionem de forma equilibrada, 
é condição necessária que todos os elementos do grupo saibam 
de que forma podem contribuir e valorizar-se mutuamente. As-
sim, para além das tarefas decorrentes da própria atividade, cada 
aluno terá um papel a desempenhar, uma função específica no 
grupo.

Percebemos dessa forma, que são essas características 
que tornam a aprendizagem cooperativa uma estratégia capaz 
de agrupar estudantes que demonstram maior facilidade quan-
to ao aprendizado com aqueles que não demonstram possuir o 
mesmo ritmo, prevalecendo o instinto da cooperação e o respei-
to às diferenças. 
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Aprendizagem cooperativa na educação profissional

No Brasil, por ocasião das disposições da Lei de Diretrizes 
e Base da Educação Nº 9394/96, a educação profissional passa 
a ser integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia. 

A partir de 2004, em decorrência do Decreto nº 5.154, o 
ensino médio passou a ser incorporado ao curso técnico de nível 
médio, possibilitando aos estudantes saírem com qualificação 
profissional de nível médio, pois o referido documento assegu-
rava a oferta dessa modalidade de ensino, obrigatoriamente de 
forma articulada com o ensino técnico.

Nesse contexto, as Escolas Estaduais de Educação Profis-
sional (EEEP) começaram a ser implantadas no Ceará. Em 2008, 
foram implantadas 25 unidades profissionalizantes, em 2009 fo-
ram inauguradas mais 26 unidades; em 2010 outras oito escolas, 
e atualmente são 112 unidades ativas, na capital e no interior. 
(SEDUC, 2015)

A Escola Estadual de Educação Profissional de Pentecos-
te/CE – EEEP Alan Pinho Tabosa foi criada pelo Decreto Lei Nº 
14.795, de 22 de setembro de 2010. A escola é mantida pelo go-
verno do Estado do Ceará, nos termos da legislação em vigor e 
gerida pela Universidade Federal do Ceará, de acordo com o con-
vênio de Cooperação Interinstitucional publicado no dia 14 de 04 
de 2011. (PPP, 2014)

Pioneira no Brasil em utilizar a metodologia de Aprendi-
zagem Cooperativa (A.C) em sala de aula, a referida instituição 
escolar oferece a seus estudantes serviços educacionais com base 
na formação em nível médio e profissionalizante, em consonân-
cia com as determinações expressas nas Constituições Federal e 
Estadual e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A EEEP Alan Pinho Tabosa iniciou suas atividades em 
2012 com quatro turmas de 1º ano, distribuídas entre os cursos 
de Aquicultura, Informática, Agroindústria e Acadêmico, no total 
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de 180 alunos, 45 por turma. Em 2013, segundo ano de ativida-
des, iniciou com oito turmas, sendo quatro turmas de 1º ano e 
quatro turmas de 2º ano, distribuídas entre os cursos de Aquicul-
tura I e II, Informática I e II, Agroindústria I e II, e Acadêmico I e 
II. Em 2014, contava com doze turmas, somando um total de 527 
alunos, distribuídos nos quatro cursos supracitados.

Considerando que no modelo de Aprendizagem Coopera-
tiva as responsabilidades são distribuídas ao longo do tempo e 
todos têm oportunidade de exercer diferentes funções, a EEEP 
Alan Pinho Tabosa, adota três papéis a serem desempenhados 
pelos alunos em grupos cooperativos: Coordenador, Relator e 
Controlador do tempo, sendo que, o coordenador é responsável 
por coordenar as diferentes etapas da atividade, orientando o 
grupo para tornar o trabalho mais eficaz; o relator faz a ligação 
entre o grupo e o professor, para limitar as deslocações durante 
a tarefa, além de ser responsável por registrar e entregar a tarefa 
realizada ao professor; o controlador do tempo certifica-se de que 
o trabalho seja terminado no tempo estipulado pelo professor. 

Procurando estratégias para melhor trabalhar em grupos 
cooperativos, a EEEP Alan Pinho elaborou o mapa de sala1, um 
instrumento onde cada turma tem, pré-estabelecida, a composi-
ção dos grupos de trabalho a serem formados em cada semana. 
Ver quadro a seguir.

1  O mapa de sala foi desenvolvido na primeira semana de agosto de 
2013, e colocado em prática a partir da semana seguinte. Os professores das tur-
mas de 2° ano juntamente com os respectivos estudantes, participaram de uma 
oficina, cujo objetivo era apresentar a todos a importância do trabalho do coorde-
nador de grupo, sua função na célula de estudo, e o papel a ser desempenhado na 
escola. Depois da oficina, os professores foram separados dos estudantes. Cada 
turma deveria indicar quinze coordenadores de grupo, sendo que a escolha era 
individual, e cada um poderia indicar a si próprio, ou um colega. Em outra sala, 
os professores foram orientados a escolherem quinze estudantes de cada turma 
para exercerem a função de coordenadores. Na etapa seguinte, o núcleo gestor fez 
uma comparação entre a lista feita pelos professores e a dos estudantes e chegou 
ao resultado final.
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Quadro1 – Composição dos grupos a serem formados por se-
mana. Parte da tabela fixada na sala da turma Aquicultura II em 
setembro de 2013

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o referido instrumento, cada coordenador 
escolhido recebeu um código de identificação, a letra A, acrescida 
do numeral arábico, que varia de 1 a 15. Os demais alunos foram 
classificados como B e C, todos acrescidos do numeral arábico, 
variando entre 1 e 15. Dessa forma, visando facilitar a formação 
dos grupos durante a semana, o mapa de sala vem acompanha-
do da relação dos estudantes com seus respectivos códigos. Por 
exemplo: para a formação do grupo 1, o A1 ficou com o B13 e o 
C10 para a realização das atividades na semana de 02 à 06 de 
setembro, onde o A1 era o coordenador do grupo; para as ativi-
dades da segunda semana, o A1 ficou com B12 e C08, e assim os 
grupos foram sendo formados a cada semana. 

Outro aspecto a ser considerado no desenvolvimento das 
atividades em A.C. é a organização do ambiente escolar. Freitas 
& Freitas, (2002 apud Lopes; Silva, 2009, p. 54), diz que “o pro-
fessor deve otimizar o espaço na sala de aula, para que os gru-
pos possam interagir e movimentar-se facilmente”. Para isso, se 
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faz necessário que os elementos do grupo se sentem face a face. 
Nesse sentido, todas as salas da E.E.E.P. Alan Pinho Tabosa, são 
previamente arrumadas de forma a favorecer os trabalhos em 
grupos.

Foto 1 – Arrumação da sala antes do início das aulas. Foto tirada 
na EEEP Alan Pinho Tabosa

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

 Dessa forma, entendemos que a sala de aula dispõe de 
condições que possibilitem o trabalho de grupo. As mesas devem 
estar arrumadas de tal modo que à volta de cada uma se sentem 
três alunos e em disposição que favoreça a dinâmica intergrupos. 
O professor fica entre os alunos, junto dos grupos, observando e 
mediando o conhecimento.

No tocante a avaliação, o PPP da escola Alan Pinho Ta-
bosa concebe a avaliação como sendo diagnóstica, abrangente, 
contínua e formativa; que identifique o alcance dos objetivos, 
dos marcos de aprendizagem propostos, das competências e das 
habilidades a serem adquiridas para o ensino médio regular no 
que se refere a formação geral ou para a educação profissional 
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segundo a resolução nº 4/99 do CNE/CEB e seu Art. 6º, pará-
grafo único.

O documento ressalta ainda que a avaliação favorece os as-
pectos qualitativos sobre os quantitativos, em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada 
em 1996, Sendo assim, os resultados obtidos pelos estudantes ao 
longo do ano escolar devem ser mais valorizados que a nota da 
prova final.

Analisando o Regimento Escolar da E.E.E.P. Alan Pinho 
Tabosa encontramos expresso em seu Art. 85º, que a avaliação 
da aprendizagem realizar-se-á através de um processo formativo, 
observando os seguintes critérios:

I. Transparência – Aos sujeitos avaliados será assegu-
rada a transparência dos objetivos dos processos de 
avaliação, dos resultados do ensino e das aprendiza-
gens realizadas; II. Auto avaliação – O processo de 
avaliação deverá oferecer condições para que o aluno 
possa se situar em seu processo de aprendizagem.

Quanto aos objetivos da avaliação, o Art 86º do referido 
documento destaca:

I. Acompanhar e verificar o desempenho e a apren-
dizagem dos conhecimentos; II. Verificar se o aluno 
transfere conhecimento na resolução de situações 
novas; III. Avaliar se o aluno está se apropriando dos 
conhecimentos e se estes estão sendo significativos e 
contínuos; IV. Detectar, analisar e retomar a defasa-
gem no aprendizado; V. Repensar novas estratégias 
de trabalho em classe. 

Na perspectiva do Regimento Escolar da escola Alan Pi-
nho, a avaliação é dos aspectos constituintes do processo didáti-
co-pedagógico, cuja prática implica uma reflexão crítica, no sen-
tido de possibilitar uma tomada de decisões acerca do que fazer 
para superar obstáculos, tendo como princípio o aprimoramento 
e a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

Em relação ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 
a referida instituição apresentou um elevado índice de aprovação 
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no ano de 2013, visto que, naquele ano, a reprovação foi zero e 
ocorreu apenas um caso de abandono. (PPP, 2014)

Face ao exposto, concordamos que a aprendizagem coope-
rativa apresenta a vantagem de motivar os alunos para a apren-
dizagem, encorajando-os para o desenvolvimento de atitudes 
cooperativas ao nível acadêmico e social.

Considerações finais

A partir do referencial teórico-metodológico, descrevemos 
a proposta educativa da Escola Estadual de Educação Profissio-
nal Alan Pinho Tabosa, com base no seu Projeto Político Pedagó-
gico e no Regimento Escolar. 

Nesse sentido, observamos que, no tocante à organização 
do ensino, a EEEP Alan Pinho caminha em consonância com a 
legislação vigente, proporcionando aos alunos uma formação 
integral, habilitando profissionais nas áreas técnicas e oportuni-
zando uma formação que possibilite o ingresso na academia.

Em relação à aprendizagem, a EEEP Alan Pinho Tabosa 
oferece a seus estudantes serviços educacionais com base na for-
mação em nível médio e profissionalizante, articulados à meto-
dologia da aprendizagem cooperativa, cujo objetivo é a melhoria 
do rendimento acadêmico dos estudantes. 

Desse modo, concordamos que a EEEP Alan Pinho Tabo-
sa, com sua proposta educativa, representa um marco relevante 
para o município de Pentecoste/CE por ser uma instituição es-
colar diferenciada das demais instituições existentes na cidade.
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A EXPERIÊNCIA DO USO DA INTERNET PARA JOVENS DO CAMPO

NADJA RINELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA
Universidade Federal do Ceará (UFC) – nadjarinelle_234@hotmail.com. FUNCAP

LOURDES RAFAELLA SANTOS FLORENCIO
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Introdução

Ao desenvolver este estudo com jovens do campo tivemos 
a intenção de perceber como eles construíam suas experiências 
com o uso da internet e de que maneira elas poderiam ser afeta-
dos sendo moradores desse lugar, compreendendo que, muitas 
localidades brasileiras, especificamente na zona rural, o acesso a 
internet ainda é ausente em algumas localidades. Estes jovens são 
moradores de um assentamento rural chamado Alvaçan Goiabei-
ras, localizado no município de Santana do Acaraú, Ceará. 

Refletir sobre o acesso dos jovens do campo a internet é 
pensar “as profundas transformações resultantes dos processos 
sociais mais globais – a urbanização, a industrialização, a moder-
nização da agricultura” (WANDERLEY, 2000, p. 89) nos levando 
a refletir que o campo não pode mais ser visto de maneira homo-
gênea e linear. 

Santos (2010, p. 11-12), ao investigar alguns jovens do 
agreste de Pernambuco, verificou que:

Além das buscas no google à procura de sites para a 
realização das pesquisas escolares, o orkut é a mídia 
preferida pelos jovens rurais entrevistados para falar 
com os amigos; enviar fotos. Alguns chegam a decla-
rar que preferem muito mais conversar pelo MSN, do 
que pessoalmente porque ficam mais destravados. 

É possível perceber que os jovens do campo assim como os 
jovens da cidade nutrem o mesmo interesse por acessar a inter-
net e interagir nas redes sociais.
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E que através do ciberespaço1, esses jovens do campo pro-
duzem formas diferenciadas de se comunicar, de se trabalhar e de 
se divertir, pois são várias pessoas conectadas ao mesmo tempo, 
dispostas a compartilhar dados pessoais, fotos, opiniões, desejos, 
sentimentos e conhecimentos. Com isso, o jovem do campo, em 
seu espaço geográfico, vai conhecendo outras realidades sociais, 
atravessando fronteiras, compartilhando ideias.

Segundo Lemos (2006), o ciberespaço é efetivamente 
desterritorializante, dando a ideia de não-lugar como um espa-
ço constituído por um fluxo de informações. O autor acrescenta, 
ainda, que toda mídia, da escrita à internet, cria processos que 
permitem driblar o constrangimento do espaço e do tempo. 

Essa desterritorialização contida no ciberespaço também 
foi defendida por Recuero (2004). Ao mesmo tempo em que o 
ciberespaço desterritorializa as relações sociais, ele lhes propõe 
novos sentidos, novos significados. Esses sentidos são apropria-
dos pelos indivíduos e, então, modificados, reconstruídos e re-
definidos. Castells (2003, p. 10) já havia defendido essa ideia, 
conforme se observa a seguir.

O ponto de partida desta análise é que as pessoas, as 
instituições, as companhias e a sociedade em geral 
transformam a tecnologia, qualquer tecnologia, apro-
priando-a, modificando-a, experimentando-a. Esta é 
a lição fundamental que a história social da tecnologia 
ensina, e isso é ainda mais verdadeiro no caso da in-
ternet, uma tecnologia da comunicação.

No ambiente da internet, as pessoas atualmente estão ten-
do a possibilidade de construir um novo padrão de relações so-
ciais quando passam a se apropriar, a modificar, a experimentar 
e a interagir nesse mundo sem fio on-line e off-line. O resultado 

1 Segundo Levy (1999) o ciberespaço denominado também como “rede” é o novo 
meio de comunicação surgido da interconexão mundial de computadores. Esse 
termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, 
mas também o universo oceânico de informações que abriga, assim como os seres 
humanos que navegam e o alimentam.
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dessas ações no ciberespaço pode ser considerado como “cultura 
da internet” (CASTELLS, 2003) já que as produções sociais são 
criadas, nesse ambiente, pela cultura de cada indivíduo inserido 
nesses nós interconectados.

Vivemos um novo momento histórico de comunicação 
universal que transpõe barreiras geográficas, históricas, cultu-
rais a partir de um processo de mutação nas formas de sociabi-
lidade. Entretanto, para esses autores, tais manifestações só são 
viáveis devido à presença do ciberespaço e às suas possibilidades, 
capazes de romper as barreiras espaço-temporais e proporcionar 
a interação entre as pessoas, mesmo que elas estejam distantes 
geograficamente e, o mais interessante, em tempo real.

Com isso vai surgindo no campo novas formas de organi-
zação social, novas formas de socialização, ganhando novos con-
tornos nas ações desses/as sujeitos nas esferas políticas, econô-
micas e culturais, porém, 

a diminuição do isolamento do campo não garante 
algumas condições de acesso a determinados bens e 
serviços. A transformação é muito lenta [...] Mesmo 
no seu ritmo, a paisagem do campo vai mudando, e 
junto com ela, o modo de vida, as formas de interação, 
os valores, a comunicação [...]. (SALES, 2010, p. 27).

Para além das limitações impostas pelas condições econô-
micas, que impedem muitos jovens do campo de possuírem um 
computador doméstico e navegar pelo ciberespaço, embora isso 
não os impeça de criar alternativas para acessar a internet quan-
do utilizam as lan houses, o celular e o laboratório de informática 
da escola onde estudam. 

É nestas limitações e alternativas de acesso a internet que 
devemos perceber que este jovem do campo não pode ser apre-
endido em uma realidade homogênea, visto apenas sob a ótica 
do isolamento. 

Quem já teve a oportunidade recente de conviver 
com jovens rurais sabe o quanto eles são, sob vários 
aspectos, semelhantes a muitos jovens que vivem nas 
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cidades. Eles se vestem modestamente, mas com rou-
pas consideradas dentro do padrão da moda jovem. 
Gostam de conviver com o grupo de amigos. Como 
qualquer outro jovem, têm suas preferências quando 
se trata de artistas, grupos musicais ou equipes espor-
tivas. Assistem às novelas televisivas, participam das 
campanhas eleitorais e acompanham, pelos noticiá-
rios das emissoras de televisão, o que acontece no país 
e no mundo. (WANDERLEY, 2007, p. 31).

Não podemos negar que muitas áreas rurais brasileiras 
ainda vivenciam o isolamento, carecem de serviços públicos, 
como saúde, educação, lazer, falta de oportunidade de trabalho 
para o segmento juvenil inserido nesse universo. Entretanto, 
muitos jovens do campo conseguem vivenciar formas de vida 
que, até um passado recente, eram característicos e distintos dos 
jovens do meio urbano, como as roupas, os gestos, as linguagens, 
as preferências e o uso da internet. Homogeneizar e desconhecer 
os modos particulares dessa juventude em uma sociedade mais 
ampla é estagnar nessa discussão.

A experiência do uso da internet para os jovens do campo
 
Para descobrirmos como os jovens realizavam o uso da in-

ternet e de que maneira eles vivenciavam esta experiência, dei-
xamos que eles relatassem inclusive seus trajetos iniciais, como 
mostra a fala desta jovem:

Quando eu estudava no Nazaré no começo do ano, eu 
fui pesquisar um trabalho e eu não conseguia de jeito 
nenhum ai eu pedi a Dulcine né, Tia Dulci que fica lá 
na sala da informática, como é que mexe nisso aqui, 
eu to doida pra fazer este trabalho aqui né procurar 
este trabalho, como mexe nisso aqui eu quero apren-
der, ela disse minha filha é assim, assim assado né, 
ai tem que botar o copiar, ela mandava eu descendo 
né quando eu terminava aquelas parte, ai pronto teve 
essa primeira vez ai, depois fui fazer o meu orkut com 
as amiga lá na Porcinia. Até hoje eu vou lá na casa do 
meu namorado ele fica mexendo lá e nem pra pegar 
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aquela tartaruguinha eu não pego porque não gosto 
de pegar num que não é meu, eu vou lá é para Porcinia 
quando eu quero mexer sozinha. (R, mulher, 22 anos, 
ensino médio).

O depoimento de Rosário rompe com a ideia de que os jo-
vens do campo não acessam a internet, pois uns gostam de sites 
que forneçam informações para agregar às atividades escolares; 
outros usam esses sites, mas preferem as redes sociais como en-
tretenimento, ou seja, esta acessibilidade à internet propicia, no 
cotidiano desses/as jovens, uma teia de significados. 

No entanto, para acessar a internet alguns desses jovens 
realizavam várias rotas: deslocam-se de sua residência até a casa 
de um amigo no assentamento que possua computador com in-
ternet a rádio; vai até a cidade ou opta pelo celular. Entretanto, 
algumas vezes, o sinal não chega ao lugar onde moram, então, 
não conseguem se conectar, principalmente, quando o sinal de 
telefonia móvel vem de uma operadora que não é de boa qualida-
de, como aponta Laércio:

Eu acesso a internet no netbook do meu irmão, quan-
do ele não tá em casa que eu to afim de dar uma vol-
ta em Santana com o meu primo eu vou pra casa das 
minhas amigas pra acessar. Quando precisa passar 
algum email assim pra Liduina ai eu vou logo em 
Santana pra Porcinia. (L, homem, 22 anos, superior 
incompleto).

Essa transitoriedade entre a vida no campo e ao mun-
do virtual seria para Carneiro (2007) o desejo de conjugar dois 
mundos: a tradição representada pela família, altamente valori-
zada como universo afetivo além de expressão e condição de per-
tencimento à localidade e à cultura de origem e a “modernidade”, 
que se traduz ao descobrir e ao realizar seus desejos e projetos 
como ter acesso a internet, possuir um notebook, ingressar na 
universidade, e etc. 

Como a prática humana é “baseada na comunicação, a in-
ternet transforma o modo como nos comunicamos e, ao usá-la de 
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muitas maneiras, conseguimos transformar a própria internet” 
(CASTELLS, 2003, p. 10) e o estilo de vida a partir dela. 

Na internet eu uso o google pra pesquisar e fiz até um 
curso do SENAR saúde rural, foi minha sobrinha que 
me inscreveu, ai eu fiz. Nas redes sociais eu acesso o 
face, ele é muito de fazer amizade, me ajuda a conhe-
cer pessoas, mais amigos, eu conheço muita gente no 
face, eu aprendo muita coisa quando vou mexendo. Lá 
no facebook teve muita gente que fazia muito tempo 
que num sabia o paradero deste povo e quando foi 
agora eu descobri o povo pela internet no facebook 
mesmo, é só mais assim né, eu acesso mais assim né 
pra fazer amizade. (Penha, 26 anos, ensino médio).

Ao navegar pela internet esses jovens têm a possibilida-
de de encontrar informações, pessoas, pensamentos. Um mar de 
subjetividades que são injetados como um passe de mágica na 
rede em tempo real e que estimula a criar diversas maneiras de 
se comunicar e de construir aprendizados sem necessariamente 
sair do seu espaço físico.

Considerações finais

Trilhar caminhos para buscar conhecer, entender e cons-
truir reflexões sobre os usos, as experimentações e os enlaces das 
tecnologias digitais nas experiências cotidianas dos jovens do cam-
po foi interessante pelos vários significados que são postos, princi-
palmente quando esta experiência é combinada com os modos de 
vida da cidade, que passa a existir na vida desses jovens também 
pelo acesso a internet, especialmente as redes sociais. Com isso, 
há a construção de novos olhares e experiências que passam a ser 
associadas a um modo de vida que é oferecido pelo campo.

E o contato com a internet pode se apresentar como esta 
possibilidade, quando permite a esses jovens ampliar conheci-
mentos e sua rede de relacionamentos, para além de criar di-
ferentes relações, fazer amigos, trocar experiências, conhecer 
pessoas e manter contato com aqueles que estão distantes, rom-
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pendo fronteiras (SALES, 2011). O que atrai esses jovens a estar 
conectados são as múltiplas possibilidades de relacionamentos e 
informações oferecidas por esse ambiente virtual. 

Eles rompem ainda com a ideia de que os jovens residen-
tes no campo não tem acesso ao ciberespaço e as informações 
abrigadas a ele, embora seja importante destacar a presença da 
exclusão digital provocada pela ausência de ações por parte do 
poder público que possam promover à inclusão digital através 
da implantação de ilhas digitais e de acesso a internet no campo, 
destacando-se o assentamento investigado.
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A escrita autobiográfica como resgate de memórias 
individuais e coletivas

Alice Dayrell Caldeira Brant nasceu em 1880, na cidade de 
Diamantina/MG. Filha de um minerador inglês e de uma dona de 
casa escreveu um diário, a conselho de seu pai que passava grande 
parte do tempo longe da família por causa da mineração. Talvez, 
o incentivo dele para a escrita de um diário tenha relação – além 
do fato de ser um leitor assíduo – com esse distanciamento físi-
co recorrente: através das palavras, a utilização da escrita auto-
biográfica aproximaria afetividades e preservaria as lembranças, 
buscando um “significado para a existência.” (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2012). Com o pseudônimo de Helena Morley, registrou 
parte de sua adolescência, entre 13 e 15 anos de idade, anotando 
eventos relacionados ao seu dia a dia na família, na vizinhança e 
na Escola Normal Oficial de Diamantina. Conforme o prefácio de 
Alexandre Eulálio (1959), sua escrita “transcende o plano apenas 
bibliográfico ou geográfico para valorizar-se de um ponto de vista 
tanto psicológico quanto social.” As observações bem – humora-
das e por vezes carregadas de críticas mostram uma província pa-
triarcal, católica, presa a valores e tradições que muitas vezes dei-
xaram a menina desconcertada. A rotina pacata da cidade ganhou 
vida com os relatos feitos em cadernos e folhas avulsas, tornando 
o diário uma extensão das subjetividades de Helena. 

Em novembro de 1942, a Livraria José Olympio Editora 
publicou um livro com as narrativas de Helena Morley, entitula-
do Minha Vida de Menina. Sucesso editorial, a edição aqui exa-
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minada é a 9ª, lançada em 1968. Outros países também tiveram 
edições: Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, França e Itália. 

Sobre a escrita autobiográfica, Pierre Bourdieu (2005) 
emprega o termo ilusão biográfica 1 ao compreender que a his-
tória de vida é o conjunto dos acontecimentos de uma existência 
individual, um caminho repleto de encruzilhadas. Esses eventos 
não seguem uma sucessão cronológica, há uma preocupação por 
parte do investigado em dar sentido aos acontecimentos. Assim, 
as histórias de vida seguem uma sequência significativa, diferen-
te do que a tradição literária reforça, havendo conexões para dar 
a elas coerência. 

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma 
história, isto é, como o relato coerente de uma sequên-
cia de acontecimentos com significado e direção, tal-
vez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 
representação comum da existência que toda uma tra-
dição literária não deixou e não deixa de reforçar [...] 
Como diz Allain Robbe-Grillet, o advento do romance 
moderno está ligado precisamente a esta descoberta: o 
real é descontínuo, formado de elementos justapostos 
sem razão, todos eles únicos e tanto mais difíceis de 
serem apreendidos [...] (BOURDIEU, 2005, p. 185). 

Helena Morley utilizava datas para demarcar cronologica-
mente seu cotidiano, mas não o registrava de forma linear: rup-
turas, retomadas, continuidades, descontinuidades e permanên-
cias faziam parte de seus registros. No dia 18 de fevereiro de 1893 
escreveu: “Faz hoje três dias que eu entrei para a Escola Normal. 
Comprei meus livros e vou começar vida nova.” (MORLEY, 1893, 
p. 11). Em 1º de março de 1895, ao questionar sobre a importân-
cia de se traduzir uma fábula de La Fontaine para a sua formação 
profissional, rememorou os tempos na escola primária, com a 
Mestra Joaquininha, onde não se lembrava de ter aprendido algo 
semelhante ao que era ensinado na Escola Normal. 

1 Bourdieu, Pierre. L’illusion biographique. Actes de La Recherche em Sciences 
Sociales (62/63): 69-72, juin 1986.
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Acabei de traduzir a fábula de La Fontaine da rã que 
queria ficar do tamanho do boi e não tive tempo para 
as outras lições. Fiquei pensando por que exigem estas 
coisas de nós na Escola, se tôdas ali só estudamos com 
tenção de ser professôra [...]. Passei quatro anos na 
escola da Mestra Joaquininha, que é uma das melho-
res, e não me lembro de ter visto lá nada do que nos 
esforçamos para aprender na Escola Normal. (MOR-
LEY, 1895, p. 180). 

Assim, Helena Morley desconstruía enredos, estabelecen-
do uma relação de novas temporalidades, sentidos e significados 
para suas histórias. Ao fazer defeitos nas memórias 2 apresentou 
uma construção de diferentes tempos históricos, evidenciando 
suas posições de sujeito frente às representações que fazia da Es-
cola, da família e da sociedade diamantinense. 

De acordo com Gomes (2004), a prática da escrita de si 
surgiu no século XVIII como necessidade atinente ao cidadão 
moderno, dotado de direitos civis e políticos. O apogeu desse 
gênero textual aconteceu no século XIX junto com a institucio-
nalização dos museus e do romance moderno. A constituição do 
individualismo moderno fez com que o ato de escrever sobre a 
própria vida e a vida dos outros passasse a ser reflexo de um pro-
cesso de mudanças sociais com contornos mais definidos. Sendo 
assim, Gomes considera que os tempos podem ser múltiplos e 
decompostos, mostrando como a vida de uma pessoa pode apre-
sentar diferentes ritmos, reflexo dessa nova conformação de ci-
dadão uno e múltiplo: 

As práticas de escrita de si podem evidenciar, assim, 
com muita clareza, como uma trajetória individual tem 
um percurso que se altera ao longo do tempo, que de-
corre por sucessão. Também pode mostrar como o mes-
mo período da vida de uma pessoa pode ser “decompos-
to” em tempos com ritmos diversos: um tempo da casa, 
um tempo do trabalho, etc. (GOMES, 2004, p.13).

2 Ver Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Fazer defeitos nas Memórias: para 
que servem o ensino e a escrita da história? Rio de Janeiro, 2012.
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Em seu diário, Helena registrou o tempo da casa, com a 
família e os vizinhos, o tempo da província de Diamantina, com 
suas questões políticas e práticas histórico-culturais, o seu tempo 
biológico, com as inquietudes próprias da adolescência e o tempo 
na Escola Normal. Neste último, suas experiências enquanto es-
tudante revelam algumas práticas pedagógicas, oferecendo pis-
tas sobre a estrutura curricular, metodologias, práticas de avalia-
ção, recursos didáticos, organização espaço-temporal e relações 
interpessoais.

A análise de um diário impõe cautela, por exigir o “enfren-
tamento da questão da dimensão subjetiva dessa documentação” 
(GOMES, 2004, p. 14). Os escritos da adolescente provinciana 
denotam nuances que sugerem seus modos particulares de en-
xergar o mundo. Portanto, esse documento não é o testemunho 
fiel e irrefutável da veracidade dos fatos, mas pode “dizer o que o 
autor diz que viu, sentiu e experimentou, retrospectivamente, em 
relação a um acontecimento.” (GOMES, 2004, p. 15). 

Para Cunha (2000, p. 160), o diário constitui-se uma pre-
ciosa fonte de pesquisa que contém uma amplitude social, rom-
pendo com a ideia de algo meramente íntimo e pessoal. Portanto, 
o trabalho histórico com esse documento permite reflexões que 
dão visibilidade ao que “estava destinado ao silêncio e ao esque-
cimento.” Ainda considera que:

Descobertos e utilizados como importantes fontes de 
pesquisa, os diários podem oferecer aos pesquisado-
res outras e novas versões/representações das práti-
cas individuais, políticas e sociais de uma época, além 
de revelar interessantes histórias pessoais, cheias de 
detalhes concretos, e em alguns momentos o suspense 
digno de um folhetim! (CUNHA, 200, p. 162).

Destarte, o diário de Helena Morley possibilita a investiga-
ção histórica de algumas particularidades da Escola Normal no 
final do século XIX no que concerne à formação de professores. 
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A formação de professores na Escola Normal a partir das 
experiências de Helena Morley: práticas pedagógicas e seus 
sujeitos

As práticas pedagógicas são resultados de um pensamento 
relacionado a um dado momento histórico. As reflexões em torno 
dessa categoria tão peculiar à escola trazem à baila diversos ele-
mentos das dinâmicas culturais das instituições de ensino. Con-
forme Vidal (2009, p. 107), “é necessário considerar que a carac-
terística mesma das práticas é ser praticada.” Por serem ações 
singulares à cultura escolar, pode-se dizer que as práticas peda-
gógicas são práticas culturais. Ainda, conforme Vidal (2009), as 
dimensões físicas dos vários suportes utilizados para a escrita 
escolar, tais como quadro-negro, lousas individuais, cadernos, 
cartazes, dentre outros, são importantes documentos de análise 
dos atos praticados pelos sujeitos. Nessa perspectiva, o diário de 
Helena Morley enquanto objeto cultural assume uma materiali-
dade capaz de evidenciar circunstâncias que caracterizam deter-
minados eventos e as ações dos sujeitos. 

Em 1893, Helena ingressou na Escola Normal de Diaman-
tina. No terceiro dia de aula, o professor de Português aconse-
lhou todas as meninas da classe a irem se acostumando a escre-
ver todo dia uma carta ou quaisquer acontecimentos. Morley 
afirmou que essa tarefa não seria difícil, visto que já praticava a 
escrita por influência de seu pai: 

Faz hoje três dias que eu entrei para a Escola Normal. 
Comprei meus livros e vou começar vida nova. O pro-
fessor de Português aconselhou tôdas as meninas a 
irem se acostumando a escrever, todo dia, uma carta 
ou qualquer coisa que lhes acontecer [...] Escrever não 
me vai ser difícil, pelo costume que meu pai me pôs de 
escrever quase todo dia. Duas coisas eu gosto de fazer, 
escrever e ler histórias, quando encontro. Meu pai já 
consumiu tudo quanto é livro de histórias e romance. 
(MORLEY, 1893, p. 11) 
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Em 17 de fevereiro de 1895, Helena considerou que ela e as 
colegas da Escola poderiam não aprender plenamente algumas 
matérias, mas jamais terminariam os estudos sem saber escre-
ver uma carta: “Nós na Escola poderemos sair sem saber Geo-
metria, Francês, História e tudo mais; mas sairmos sem saber 
escrever uma carta, eu duvido.” (p. 176). No final do século XIX, 
as transformações políticas no Brasil de transição para a Repú-
blica enfrentavam sérios problemas, por ainda persistir um mo-
delo de economia agrário-comercial. As tentativas de industria-
lização esbarravam no contraste entre a riqueza e a pobreza. A 
grande massa da população, constituída de ex-escravos e de uma 
população livre (gente pobre, pequenos funcionários, empreen-
dedores ou comerciantes) era, em sua maioria, analfabeta3. Em 
1888, a Abolição Geral da Escravatura, decretada pela Lei Áurea, 
consequência da expansão capitalismo industrial exigiu mão-de
-obra especializada com a presença de trabalhadores que soubes-
sem ler e escrever (ARANHA, 2006). A esse respeito, podemos 
supor que a escrita na Escola Normal apresentava-se como uma 
atividade recorrente, sistemática e fundamental na preparação 
para o exercício do magistério primário, em consonância com os 
ideais de nação dos primeiros anos republicanos. 

 A possibilidade de “ampla circulação feminina” (COSTA, 
2008, p. 50) constituía-se na oportunidade de conquistar uma 
formação que assegurasse um lugar diferenciado da vida domés-
tica. Helena reconhecia a importância dos estudos por dois mo-
tivos: para “melhorar de vida com o título de normalista” (1893, 
p. 50) e para “não ficar ignorante” (1895, p. 189). Talvez, Helena 
Morley visse na Escola Normal a oportunidade de ter uma vida 
distinta de sua mãe e avó, através de uma inserção no espaço pú-
blico “para além de qualquer círculo estreito traçado a sua volta.” 
(COSTA, 2008, p. 51). Diante dos processos de feminização do 

3 Conforme o Censo de 1890, o Brasil somava 67% de analfabetos em sua popula-
ção total. (CHAMON, 2005).
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magistério4, os republicanos esperavam que a escola moldasse os 
cidadãos. Nada melhor do que expandir as Escolas Normais para 
concretizar esse ideal nacionalista, com a contratação de mulhe-
res para o exercício do magistério. Visto como uma nobre mis-
são, o trabalho delas no ensino das primeiras letras tinha apro-
vação social, além de contribuir com a moralização e o exercício 
da obediência. Assim, a subserviência e abnegação inerentes ao 
mundo feminino serviam como justificativa para a formação de 
novas gerações, principalmente dos filhos das classes trabalha-
doras. (CHAMON, 2005). 

Em outra passagem do seu diário, Helena lamenta por não 
ter obtido a distinção no primeiro ano: “Não passei do primei-
ro ano só e só por falta de sorte e mais nada.” (MORLEY, 1893, 
p. 84). Apesar de achar que decorar era bem mais fácil do que 
entender o que era ensinado, Helena não teve sucesso nas pro-
vas da Escola Normal no primeiro ano pela sua “falta de sorte”. 
Seu pai dizia que se ela “prestasse atenção às aulas, aprenderia.” 
(MORLEY, 1895, p. 176) A “vadiagem” também era considerada 
uma das causas da reprovação: “[...] Tive a infelicidade de cair na 
roda das meninas mais vadias da Escola. Elas não deixam a gente 
sentar nos bancos da frente nem prestar atenção às lições [...]” 
(MORLEY, 1895, p. 176). Em um sistema onde predominava a 
autoridade dos professores, era de se esperar que Helena tivesse 
uma atitude resignada frente a essa situação: “[...] Nenhuma tem 
coragem de afrontar o professor de Português, porque vemos que 
êle se esforça mais do que pode em nosso benefício.” (MORLEY, 
1895, p. 177). Além disso, a transmissão da aprendizagem era 
baseada no treino, com a repetição de exercícios sistemáticos: 
“Quando é de decorar, eu decoro mesmo andando de um lado pro 

4 De acordo com o Arquivo Público de Minas Gerais, entre os anos de 1880 e 
1885, a Escola Normal de Diamantina expediu 7 diplomas para normalistas do 
sexo masculino e 19 para o sexo feminino. A partir desses dados, aliados aos de 
outras escolas normais mineiras (Ouro Preto, Montes Claros e Campanha), cha-
ma atenção a superioridade do número de mulheres nas escolas normais. (CHA-
MON, 2005) 
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outro, em qualquer parte [...]” (MORLEY, 1893, p. 62). Helena 
demonstrava estar tão condicionada às memorizações que prefe-
ria decorar os pontos “sem muito trabalho” (MORLEY, 1895, p. 
198). Em Geografia, achava mais fácil decorar a estudar no mapa. 
A repetição de conceitos/exercícios e o uso recorrente da me-
morização disciplinaram a mente de Morley a ponto de formar 
hábitos limitados de estudo. A menina inteligente e criativa não 
via outra saída para passar de ano – quando não tinha tempo ou 
vontade de decorar as lições – a não ser recorrer à cola, prática 
que evidencia o quanto as provas avaliavam somente a capacida-
de de armazenamento de informações dos discentes.

 Havia um docente que parecia se esforçar no sentido de 
proporcionar uma aula diferente. O professor de História Natu-
ral convidava as meninas para irem à sua casa estudar Botânica. 

Que dia maravilhoso passei hoje. Nosso professor de 
História Natural convida de vez em quando as alu-
nas para irem à casa dêle estudar Botânica no quin-
tal, praticamente. Eu não sou capaz de me interessar 
por estudo de Botânica. Prefiro decorar meus pontos 
e entrar em exame sem muito trabalho. Enquanto as 
estudiosas iam pela porta afora com o professor lhes 
ensinando o que é pétala, corola, pistilo, caule e mais 
tanta coisa, eu apreciava a vista que se tem da casa 
dêle, que é linda! (MORLEY, 1895, p. 198)

A aula-passeio descrita por Helena já esboçava algumas 
características do método intuitivo, baseado na razão sensitiva5 
de Rousseau, difundido no Brasil na segunda metade do século 
XIX:

A ênfase do método está no reconhecimento de que 
os sentidos são a porta para todo o conhecimento. Ao 
contrário da tradição, que valoriza o ensino discursi-

5 O filósofo Jean-Jacques Rousseau nasceu na Suíça, em 1712. Seu pensamento 
é considerado um marco na pedagogia moderna ao centralizar os interesses pe-
dagógicos no aluno, ressaltando as especificidades da criança. Além disso, dizia 
que já existe uma “razão sensitiva” antes da “idade da razão” (15 anos). Assim, 
os sentidos, as emoções, os instintos e os sentimentos são anteriores ao pensar 
elaborado. (ARANHA, 2006). 
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vo, que atua por raciocínio lógico e, portanto, é abstra-
to, busca-se começar a instrução educando a sensibi-
lidade, pela qual percebemos cores, formas, sons, luz, 
etc. (ARANHA, 2006, p. 232) 

Em 21 de agosto de 1895 Helena registrou: “Hoje estive 
lendo uma redação de Iaiá Leite e fiquei com muita inveja. Por 
que será que estas nossas colegas caladinhas sabem escrever tan-
ta coisa bonita e eu não sei?” (MORLEY, p. 226 – 227). O pro-
fessor de Português, Seu Sebastião, costumava ler em voz alta as 
cartas que ele considerava bem escritas e tecia elogios em público 
às melhores redações. Em outro momento, escreveu sobre o Seu 
Artur Napoleão, professor de Física que demonstrava uma predi-
leção pela sua pessoa. Apesar de seu visível desinteresse por esta 
disciplina – Helena asseverou nunca ter se sentado nos bancos 
da frente e passar as aulas dele fazendo crochê – recebeu três 
ótimos na prova, provocando comentários perniciosos das cole-
gas: “Não acredito nisso; só se foi cola.” Outra dizia: Eu sei o que 
é isto. Seu Artur não quer reprová-la [...].” (MORLEY, 1895, p. 
256). Os esforços positivos da escola do século XIX baseavam-se 
nas emulações e classificações (LUCKESI, 1994). As verificações 
de aprendizagem (interrogatórios orais, exercícios, provas escri-
tas e trabalhos) despertavam comparações entre os colegas e o 
orgulho/frustração dos estudantes e suas famílias. 

Assim, de forma autêntica, Helena escreveu sobre suas 
apropriações e modos particulares de enxergar a escola, a partir 
de suas experiências enquanto normalista. 

Considerações finais

Helena Morley elaborou despretensiosamente uma carac-
terização do momento histórico vivido pela escola entre os anos 
de 1893 e 1895, mostrando, em um pequeno espaço de tempo, a 
partir do cotidiano, injunções de ordem econômica, cultural, so-
cial e política nesta instituição. A breve análise do diário propicia 
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a compreensão das práticas pedagógicas, através do reconheci-
mento da diversidade de ações dos sujeitos e das ideias circu-
lantes, neste caso, referentes à mentalidade pedagógica daquela 
época.

Conforme Mignot (2002), “cada documento revela, es-
condendo”. Em dezembro de 1895, após cursar o 2º ano, Mor-
ley encerra seus escritos no diário. O que essa interrupção tem 
a nos revelar ou esconder? Existem dinâmicas nas histórias de 
vida que são incontroláveis pelos sujeitos. Muitas palavras es-
critas e silenciadas por Helena propõem enunciados com uma 
hermenêutica própria das práticas culturais, sendo o “não dito” 
parte dessas revelações e/ou omissões, denotando falas ocultas. 

O passado contido no diário não sofrerá alterações. De 
acordo com Bloch (2001), o conhecimento que produzimos sobre 
o passado está sempre em construção, é algo que se transforma e 
aperfeiçoa constantemente. Assim, as memórias daquela Escola 
Normal da província de Diamantina estão vivas e serão sempre 
lembradas, pois permanecem impregnadas de eternidade. 
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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo estudar como 
acontece na prática educativa o processo de avaliação. Mediante 
a necessidade de reconhecer na prática como os alunos são ava-
liados, se são levado em consideração a aprendizagem ou apenas 
é verificado por meio de notas.

Sabemos que a avaliação da aprendizagem escolar aconte-
ce e está presente no nosso cotidiano, e de certa forma, estamos 
envolvidos com ações e práticas educativas. O processo de ava-
liação envolve pais, docentes, estudantes, gestores das atividades 
educativas sejam públicas ou particulares, entre outros da edu-
cação, pois temos o compromisso com esse processo que se faz 
presente em nossas atividades pedagógicas. (LUCKESI, 2000).

Ainda segundo este autor a teoria pedagógica proporciona 
uma direção a prática educativa e ao planejamento de ensino, 
além disso, de ser o intermédio dentre a teoria pedagógica e a 
prática de ensino na aula, para que haja a prática da avaliação 
escolar.

Na visão de Luckesi (2000) a avaliação da aprendizagem, 
é uma ação planejada sustentada teoricamente. Pois os resulta-
dos desta ação tem que ser satisfatório, ajustada com a teoria e 
com a prática pedagógica. Sendo assim a avaliação da aprendi-
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zagem escolar não deve ser considerada como aprovação ou re-
provação do aluno, mas permitir orientação constante para o seu 
desenvolvimento.

Temos aqui a seguinte problemática: Como acontece a avalia-
ção da aprendizagem na prática educativa dos professores? Valori-
zamos uma pesquisa bibliográfica, destacando os seguintes autores 
como: Luckesi (2000), LDB (1996), Luckesi (1998), Gatti (2003).

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica 
fundamentada em fontes norteadoras de informações como li-
vros, artigos, revistas, entre outras, com o objetivo de analisar a 
literatura quanto a essa temática que envolve a prática dos pro-
fissionais da educação.

As provas são os instrumentos mais utilizados para me-
dir a aprendizagem. Assim a prática educacional atua em grande 
parte como verificação. Percebemos que a avaliação da aprendi-
zagem dentro da prática educativa, ainda é entendida como ve-
rificação do desempenho do aluno. Pois, o educador ainda está 
ligado à velha maneira de avaliar através de provas. Sendo assim 
a avaliação de hoje é classificatória, excludente, ameaçadora.

O artigo está dividido em dois momentos: primeiramente 
abordamoso processo de avaliaçãofundamentada teoricamente. 
No segundo momento destacamos como acontece a avaliação na 
pratica educativa.

Avaliação da aprendizagem: fundamentos teóricos

Teoricamente a avaliação da aprendizagem corresponde 
ao tipo adequado de se avaliar um aluno. Assim como estabele-
ce a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) em seu artigo 
V, enfatizando que a verificação do rendimento escolar do aluno 
quanto a avaliação segue o seguinte critério: avaliação contínua 
e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos as-
pectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 
longo do período sobre os de eventuais provas finais (p.18).
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A nossa lei maior afirma que a avaliação é contínua, ou 
seja, não se avalia um aluno apenas em determinado momento, 
como por exemplo, o período de provas. Se avaliarmos assim seu 
desempenho, estamos avaliando quantitativamente, contradi-
zendo o que a LDB pressupõe.

A prática da avaliação da aprendizagem precisa ser diag-
nóstica, diferente da avaliação que seleciona ou classificam al-
guns alunos, por meio de exames. A avaliação diagnóstica é 
diferente por ser inclusiva, sendo assim tem o propósito de de-
mocracia e amor. Ela exprime características que fundamentam 
uma boa avaliação, como por exemplo, não há exclusão, porque 
todos são avaliados pelo processo de diagnóstico e construção. 
Deixando de lado a submissão, o medo, e permitindo a liberdade, 
espontaneidade e busca (LUCKESI, 2000).

De acordo com o autor supracitado a avaliação da apren-
dizagem não poderá continuar sendo a opressora da prática 
educativa, que intimida e ameaça a todos. Pois a avaliação da 
aprendizagem não pode ser comparada com exames, visto que 
ela é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, diferentemente 
dos vários tipos de exames propostos para avaliar que se carac-
terizam como não amorosos, excludentes, classificatórios e não 
construtivos. Portanto a avaliação inclui, traz para dentro, en-
quanto os exames excluem, selecionam e marginalizam. E o ato 
de avaliar sugere que é necessário está associados: diagnosticar 
e decidir. Pois, acredita que não é admissível uma decisão sem 
um diagnóstico, pois um diagnóstico, sem uma decisão é um pro-
cesso fracassado.

Conforme Amorim e Souza (1994) o processo de avaliação 
não pode ser dissociado do objeto em questão como explicita na 
citação abaixo:

a “avaliação não é algo que se dê de modo dissociado 
do objeto ao qual se dirige e não se concretiza inde-
pendentemente dos valores dos sujeitos em interação. 
Assim, os princípios norteadores de uma proposta 
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avaliativa e de seu próprio processo de construção 
representam uma explicitação do posicionamento de 
sujeitos frente a um determinado segmento da rea-
lidade,sujeitos esses que ocupam diferentes lugares 
sociais, o que leva ao afloramento de divergentes e 
conflitantes ênfases na avaliação.” (p.125).

O que diz respeito a avaliação não podemos avaliar porque 
o sistema obriga, é avaliar pensando no sujeito da aprendizagem, 
que este processo tem a intenção de considerar a realidade de 
onde vivem e baseado nisso construir sua aprendizagem, ou seja, 
por em prática a avaliação diagnóstica.

A avaliação é entendida como um diagnóstico da qualida-
de dos resultados intermediários ou finais; a verificação se con-
figura mostrando os resultados parciais ou finais. Sendo assim a 
avaliação é dinâmica enquanto a verificação é estática. Para tanto 
é valorativo que a avaliação seja um instrumento expressivo da 
prática educativa, pois é essencial que a prática educativa assim 
como a avaliação seja dirigida com um determinado rigor cientí-
fico e técnico (LUCKESI, 1998).

Pensar o processo avaliativo requer muito cuidado com as 
ações a ser tomadas. Avaliar não é simples tarefa, como muitos 
professores fazem em atribuir determinada nota, ela exige que 
diversos instrumentos sejam utilizados a fim de analisar o de-
sempenho do aluno, pois a avaliação não tem um momento espe-
cífico para avaliar, acontece todo momento em que se faz presen-
te a participação e a aprendizagem do educando.

Avaliação da aprendizagem na prática educativa

Analisando autores que abordam a avaliação da aprendi-
zagem, deixa claro que é um processo que exige muito do profes-
sor em sua prática educativa. Por outro lado podemos perceber 
que os educadores ainda não compreenderam o que é realmente 
avaliar no sentido da aprendizagem. Na verdade é mais fácil atri-
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buir uma nota do que acompanhar um processo contínuo que 
requer mais tempo.

Segundo Gatti (2003) a avaliação em sala de aula só tem 
sentido a partir de fundamentação teórica. Pois o educador como 
mediador da aprendizagem, precisa realizar estratégias em rela-
ção as atividades que serão propostas e que participe no sentido 
de acompanhar o desenvolvimento. Como sabemos é papel do 
educador avaliar, sendo assim, é importante que ele tenha ca-
pacidade para criar e verificar no uso, atividades diferentes que 
tentem avaliação de processos de aquisição de conhecimentos e 
desenvolvimento de atitudes, a partir deestudo e trabalho, tanto 
individualmente quanto coletivamente, para que se faça o uso em 
suas aulas.

Baseado em pesquisas realizadas sobre avaliação o autor 
acima ressalta que o professor vê esse processo como se não hou-
vesse forma única, ou melhor, para avaliar os alunos em sala. 
Nesse sentido o uso de provas é o instrumento mais utilizado 
na qual tem a finalidade de medir a aprendizagem. A partir dos 
dados levantados em pesquisas com docentes percebeu-se que 
estes utilizam as provas como forma de ensino bem como da 
aprendizagem, além disso, é o meio de obter informações impor-
tantes em relação ao processo de desenvolvimento escolar dos 
educandos e do processo de ensino.

Podemos dizer que os professores não refletem em sua 
avaliação, não pensam em se auto avaliar para saber se realmen-
te estão avaliando ou apenas verificando o que seus alunos sa-
bem ou não. A avaliação é um ato que exige bons instrumentos 
que possam avaliar o desempenho, deixando que o sentimento 
de ameaça seja algo do passado e assim o aluno perceba que a 
escola é um ambiente atrativo e de aprendizado.

Muitos educadores têm em mente que a avaliação é restri-
ta somente a um processo de verificação, tendo como base con-
cepções que às vezes não são claras em relação ao que se julgam 
os educandos, como retido ou inferido os conteúdos trabalhados. 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

RAIANE PEREIRA DE SOUSA • MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUSA ANDRADE • MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA

260

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

Certa quantidade de professores poderá que as provas são ins-
trumento que definem a aprendizagem. Em relação às provas al-
gumas medidas podemser adotadas para o desenvolvimento de 
atitudes positivas. O ato de avaliar deve incluir alunos e professo-
res, apesar da maioria não ter consciência disto. A aprendizagem 
e o ensino são inseparáveis enquanto a avaliação é intrínseca a 
esse processo (GATTI, 2003).

Conforme Luckesi (2008) no Brasil a prática educacional 
atua em grande parte como verificação. O que significa dizer que 
é incapaz de retirar do processo de aferição as consequências sig-
nificativas para avanço da qualidade e do nível de aprendizagem 
dos alunos. Na verdade a forma de verificação consiste em aferir 
esse processo de modo negativo, pois desenvolver o medo e ame-
aça os alunos quanto a reprovação.

Em relação a forma de verificação, que resume se em aferir 
o aproveitamento escolar, o professor ao avaliar deverá:

Coletar, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva 
possível, as manifestações das condutas cognitivas, 
afetivas, psicomotoras – dos educandos, produzindo 
uma configuração do efetivamente aprendido; atribuir 
uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, 
a partir de um padrão (nível de expectativa) preesta-
belecido e admitido como válido pela comunidade dos 
educadores e especialistas dos conteúdos que estejam 
sendo trabalhados; a partir dessa qualificação, tomar 
uma decisão sobre as condutas docentes e discentes a 
serem seguidas, tendo em vista: a reorientação ime-
diata da aprendizagem, caso sua qualidade se mostre 
insatisfatória e o conteúdo, habilidade ou hábito, que 
esteja sendo ensinado e aprendido, seja efetivamente 
essencial para a formação do educando; o encaminha-
mento dos educandos para passos subseqüentes da 
aprendizagem, caso se considere que, qualitativamen-
te, atingiram um nível da satisfatoriedade no que esta-
va sendo trabalhado (LUCKESI, 2008, p.77).

Em conformidade com as palavras de Luckesi, o ato de 
avaliar pressupõe do professor que exerça seu papel como mui-
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ta objetividade em relação aos sujeitos avaliados. Sendo assim a 
avaliação se faz ser diagnóstica, tendo em vista a compreensão 
desse processo, que deve ser significativo e qualitativo. O pro-
fessor em sua prática deve se auto avaliar e perceber se os ins-
trumentos utilizados estão voltados para a aprendizagem, caso 
esteja apenas verificando o desempenho é necessário que perce-
ba o erro e reflita sobre sua pratica e busque meios satisfatórios 
de aprendizagem.

Segundo Chueri (2008) uma das visões mais tradicionais 
em relação à avaliação no âmbito escolar diz respeito à forma 
como é classificado o desempenho do educando através da ava-
liação. Neste sentido afirmamos que a avaliação é somativa, pois 
se sustenta em uma lógica, ou seja, em uma compreensão classi-
ficatória de avaliação, na qual funciona, ao final de um ano letivo 
ou período, verificando se houve aquisição de conhecimento.

Nas palavras da autora a avaliação classifica os alunos em 
bons ou ruins, os bons os que são aprovados e os ruins os que 
reprovaram. E na realidade é assim que vivenciamos a prática 
educativa, ao invés de utilizar a avaliação diagnóstica se faz uso 
com frequência da avaliação somativa, que rotula o desempenho 
dos educandos. Na verdade essa mesma concepção tradicional 
de que a nota diz o que o aluno aprendeu ou não, é feita pelos 
pais, pois acreditam que a prova também é o único instrumento 
capaz de avaliar, desse modo acaba culpando seu filho pelo de-
sinteresse em estudar, visto que ele tira nota baixa (vermelha).

Luckesi (2005) enfatiza que antes as crianças gostavam 
muito da escola e voltava para suas casas pensando no dia de 
amanhã em retornar a ela de novo com alegria, atualmente é di-
ferente como mostra a citação abaixo:

“Tirei 3.2, valendo 5”; “tirei 2, valendo 3”; “tirei 7. 
Graças a deus, já passei nessa unidade; com isso é 
mais fácil chegar ao final do ano com 28 pontos, ne-
cessários para a aprovação”; “amanhã é dia de prova. 
Todos, na escola, vão fazer prova e vai ser com fiscal”. 
Meu deus, do dia para a noite, os conceitos e os valo-
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res deram um salto, para pior, acredito eu! (LUCKESI, 
2005, p.1).

O autor deixa claro essa preocupação que hoje percebemos 
por parte dos alunos. Eles saem da escola não mais como era an-
tigamente, eles dão muita importância quanto sua nota porque 
são avaliados através de provas, na qual é atribuída uma nota. 
Ainda enfatiza que o dia de prova é muito ameaçador, deixando 
os alunos tensos, assim nem se concentra na hora da realização 
da prova. Portanto podemos dizer que a avaliação por meio de 
prova é assustadora, levando apenas a verificação do desempe-
nho naquele momento.

Considerações finais

Consideramos que a avaliação da aprendizagem dentro 
da prática educativa, ainda é entendida como verificação do de-
sempenho do aluno. Pois os educadores não estão preocupados 
com a aprendizagem, ainda está ligada a velha maneira de ava-
liar através de provas. Sendo assim a avaliação de hoje é classi-
ficatória, excludente, ameaçadora, o que significa dizer que não 
tem sentido avaliar nesse contexto de medo. E o professor como 
mediador da aprendizagem necessita inovar em sua pratica, pen-
sando no aprendizado do aluno.

Percebemos que a avaliação da aprendizagem, requer o de-
senvolvimento, o interesse e a busca pelo conhecimento. Mais na 
verdade os docentes não estão avaliando e sim verificando, me-
dindo a aprendizagem, pois não interferem no modelo proposto 
de avaliar da escola que é atribuir nota e aprovar os “melhores”.

Portanto a concepção tradicional de avaliação tem que 
mudar para isso é necessário que a escola em geral (professores 
e gestores) juntamente com a família compreenda que a avalia-
ção não é somente aprovar ou reprovar através das notas. Ela 
envolve muito mais do que isso, e para tal entendimento deve-se 
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fazer uso de outros instrumentos do qual o professor acompanha 
o desenvolvimento de cada aluno.
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Introdução

O presente trabalho foi realizado mediante observação do 
cotidiano de uma escola pública do município de Fortaleza-Ce 
na tentativa de observar o funcionamento da gestão pedagógica 
da instituição de ensino. Nossa inserção no cotidiano do supra-
citado ambiente foi possível a partir do Programa de Iniciação 
à Docência – PIBID/UECE1, pois o fato da escola ser lócus do 
projeto facilitou a inserção na mesma. Dentre os vários aspectos 
que pudemos analisar, atentamos aqui para o que diz respeito à 
gestão pedagógica. 

De acordo com Ribeiro e Teles (2008), a Gestão Pedagó-
gica é a mais significativa na gestão escolar visto que a mesma é 
responsável por gerir toda a área educativa da instituição, pois, 
é ela quem “determina os objetivos para o ensino, sejam eles ge-
rais ou específicos; definindo também as linhas de atuação de 
acordo com os objetivos e as características da comunidade e 
dos alunos” (RIBEIRO; TELES, 2008). Assim sendo, a gestão é 

1 É um programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do 
processo de formação de docentes para a educação básica, executado pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

mailto:roberluciar@yahoo.com.br
mailto:geniferandrade@yahoo.com.br
mailto:lohsantos02@gmail.com
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responsável por encaminhar o percurso dos envolvidos desde os 
professores à comunidade, cuidando sempre de propiciar o bem 
estar entre ambos. 

O desenvolvimento da aprendizagem dos alunos é um dos 
objetivos principais de uma instituição de ensino, entretanto, ou-
tras nuances são imprescindíveis para que a aprendizagem acon-
teça. A escola é formada por um grupo, que inclui professores, 
gestores, alunos e comunidade em geral, e cada um desses par-
ticipantes do processo de aprendizagem contribuem de maneira 
singular para que a escola possa cumprir com o seu dever e assim 
a real função da escola seja alcançada e o aluno possa usufruir de 
uma educação fundamentada na qualidade do ensino e progres-
são do educando. 

É comum pensarmos a escola como um local onde cada 
um tem um papel a desempenhar. Tradicionalmente é essa visão 
que temos do ambiente escolar, um espaço onde há hierarquia 
entre os envolvidos que, de certa forma define e limita a atuação 
de cada um, deixando a entender muitas vezes, que é impossível 
existir harmonia e reciprocidade nas ações. Os sistemas de ensi-
no desde seus primórdios definem as responsabilidades de cada 
sujeito no ambiente educacional. Esse fato é discorrido por Sa-
viani (2008) no livro Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil, 
quando ao discutir sobre os primeiros colégios fundados pelos 
jesuítas, deixa clara a manifestação de vários indivíduos nas ins-
tituições, tendo cada um, uma função específica, inclusive a de 
supervisionar o trabalho dos demais. 

Com o passar dos tempos e o desenvolvimento tecnológi-
co, a escola necessita atender as mudanças sociais ocorridas, hoje 
nos deparamos com iniciativas que preveem a ação colaborativa 
entre professores, comunidade e gestores ou administradores 
das escolas (ALONSO, 2004). A proposta é que todos caminhem 
juntos, objetivando ir além da definição de funções buscando em 
ação conjunta, possibilitar a expansão dos reais fins da escola: o 
ensino e a aprendizagem. 
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É justamente sobre a ação desempenhada pela área peda-
gógica que iremos discutir nesse trabalho. A proposta é analisar o 
envolvimento da gestão com os professores da escola, bem como 
com a própria comunidade, atentando para a identidade que as-
sume essa gestão, quais seus objetivos e principais dificuldades 
enfrentadas para que sejam conquistadas as metas almejadas. 

Metodologia

Esse estudo foi realizado mediante pesquisa de caráter 
qualitativo (NEVES, 1996) que aborda como objeto de estudo o 
aparelho gestor de uma instituição pública de Educação Básica 
do Município de Fortaleza-Ce. A pesquisa foi desenvolvida no 
primeiro semestre do ano de 2014 com visitas quinzenas na ins-
tituição de ensino. Utilizamos um diário de pesquisa para anotar 
o movimento e as relações entre grupo gestor, professores e pais. 
Além das observações realizaram-se entrevistas informais (GIL, 
2008) com a diretora da escola e professores e análise do PPP. 

A análise dos dados coletados focou nas relações estabe-
lecidas entre gestores e professores, gestores e comunidade e 
gestores com os alunos, objetivando compreender as implicações 
dos posicionamentos da área gestora para com a aprendizagem 
do educando, atentando para suas iniciativas enquanto responsá-
veis por encaminhar as ações e para as dificuldades  encontradas. 

A escola lócus é localizada na periferia de Fortaleza, onde 
encontramos um índice de criminalidade alto e o uso frequente 
de drogas. A escola funciona durante os três turnos: manhã, tar-
de e noite, comporta as modalidades de ensino: Educação Infan-
til, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
A escolha por esse espaço para desenvolver as observações e efe-
tivar esse estudo, ocorreu pelo fato da mesma ser alvo do projeto 
de iniciação à docência, citado no inicio do artigo – PIBID, do 
curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
critério que facilitou o acesso à instituição. 
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Resultados e discussão

A qualidade da educação escolar ofertada depende da qua-
lidade das relações organizacionais dos seus gestores. É impres-
cindível um ambiente organizado e harmonioso para alcance de 
uma aprendizagem significativa. Por isso, assim como em qual-
quer outra relação, seja no âmbito familiar ou empresarial, sem-
pre há uma atribuição definida para cada profissional envolvido 
no processo. Nas escolas não é diferente. É o ambiente escolar 
que vai fazer acontecer de fato, a aprendizagem, para isso, é to-
mada uma série de encaminhamentos básicos para os gestores, 
professores e comunidade, conforme exposto pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional:

I – participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; III – zelar pela aprendi-
zagem dos alunos;  IV – estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento V 
– ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedica-
dos ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimen-
to profissional; VI – colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
(LDB, Art. 13)

A escola é um ambiente regido por regras e objetivos pré
-estabelecidos. Para a conquista de tais êxitos, geralmente os su-
jeitos do campo educacional são divididos entre si, cada um di-
recionado para desempenhar tarefas de determinada área, sendo 
que a divisão de responsabilidades deve acontecer mediante as 
relações de companheirismo. Uma gestão compartilhada ajuda 
na divisão das responsabilidades e a respeito dessa integração, 
é fundamental que seja recíproca. Para que haja reciprocidade 
é fundamental que o ambiente escolar seja harmonioso. Mota 
(2008) atenta para a importância do companheirismo entre to-
dos os envolvidos no processo educacional:
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  Os princípios da democracia e participação preci-
sam estar garantidos na escola através do seu Projeto 
Político Pedagógico fazendo com que todos se sintam 
envolvidos nas propostas e nas ações de forma a ga-
rantir o comprometimento. De espaços físicos que 
atendam ao coletivo através de salas híbridas e múlti-
plas que permitam a interatividade e conexões com as 
mídias necessárias à incorporação de novas práticas 
educativas. De espaços políticos que garantam a voz 
e a vez aos alunos, a representação e a participação 
de todos, alunos, professores e gestores nas propostas 
institucionais. De espaços pedagógicos que garantam 
práticas construtivas, aprendizagens colaborativas e 
significativas. Todos estes processos necessitam de 
uma concepção de convivência harmônica de todos 
os interessados de modo a possibilitar uma sintonia 
destes com os espaços, garantindo a consolidação do 
Projeto Pedagógico em ação. (MOTA, 2008)

Segundo a diretora da escola em que essa pesquisa foi de-
senvolvida e alguns professores, o grupo gestor da instituição 
mantém uma relação de proximidade com os professores, am-
bos trabalham buscando o mesmo objetivo, é o que destaca uma 
das coordenadoras da instituição. Pelo que pudemos perceber no 
decorrer desse processo de observação e participação no âmbito 
educacional dessa instituição, de fato, a coordenação busca sem-
pre que possível manter-se envolvida com o professor e sua atua-
ção em sala de aula, dispondo do auxílio que for necessário para 
o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Rinaldo Meroni (2010) discorre que a qualidade do ensino 
e o sucesso que uma escola pode alcançar depende diretamen-
te do nível de companheirismo da sua tripulação. Fazendo uma 
metáfora com os navegantes de embarcações marítimas, o autor 
afirma que:

A tripulação das caravelas formava uma companhia. 
Esses companheiros compartilhavam os riscos de 
navegar rumo ao desconhecido em busca de riqueza 
e glória. Dividiam o pão, os sucessos e os fracassos. 
Falo disso porque, em boa parte dos meus 26 anos 
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navegando pela educação, partilhei de diversas com-
panhias em diferentes embarcações e foi assim que 
compreendi que o grau de sucesso que uma escola 
pode alcançar está diretamente relacionado ao nível 
de companheirismo que sua “tripulação” consegue 
construir entre si e com sua comunidade. Cada esco-
la um barco e cada barco uma tripulação, umas mais 
companheiras, outras nem tanto.  E relações parceiras 
podem ser positivas para as instituições escolares por-
que geram comprometimento profissional e responsa-
bilidade social, coloca a escola na rota da qualidade do 
ensino, potencializa a execução de projetos e possibili-
ta rica aprendizagem institucional. Todos ganham. As 
parcerias se tecem de forma sistêmica, unindo os nós 
da rede, reativando sinapses adormecidas, reconsti-
tuindo o tecido social. (MERONI, 2010)

Além do que já se encontra encaminhado pelos currículos 
formais, temos o que é proposto pela própria gestão da escola. 
No que concerne ao ensino em si, é a gestão pedagógica a res-
ponsável por gerir essa área. Essa é somente uma das áreas que 
compõem a gestão escolar, sendo considerada a mais importante 
e significativa, tem como finalidade encaminhar todo o percurso 
da educação escolar, tratando de estabelecer os objetivos da pra-
tica docente levando em consideração o perfil da comunidade e 
dos alunos.

Toda a especificidade da gestão pedagógica deve ser cons-
truída com a comunidade escolar e enunciada no PPP da escola, 
mencionando com clareza todos os processos, objetivos, per-
cursos e princípios que a escola deve prezar. No Projeto Políti-
co Pedagógico da escola em que essa pesquisa foi realizada, ao 
consultar o supracitado documento percebemos que o mesmo 
é composto por variados tópicos, onde se encontram explícitos 
claramente os objetivos dos processos formativos dos educandos 
e as responsabilidades de cada sujeito da comunidade escolar. 

O Projeto Político Pedagógico é de suma importância, de-
vendo ser revisado e adaptado a cada ano ou quando julgar-se 
necessário pela comunidade escolar, para revisão e adaptação de 
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métodos, ações e objetivos. Assim sendo, o espaço formal do en-
sino deve respeitar a identidade e necessidades particulares da 
população atendida. Para que tal fato ocorra de maneira signi-
ficativa e renda bons resultados, é indispensável à existência da 
gestão democrática durante o processo.

Gestão Democrática na escola pública é um processo 
por meio do qual, decisões são tomadas, encaminha-
mentos são realizados, ações são executadas, acompa-
nhadas, fiscalizadas e avaliadas coletivamente, isto é, 
com a efetiva participação de todos os segmentos da 
comunidade escolar (SEDUC, 2012, p. 7).

A diretora da instituição diz que a comunidade foi conside-
rada para que fossem efetivadas as mudanças necessárias no PPP 
da escola, inclusive alguns pais foram convidados para participar 
do processo de reelaboração do documento. Em relação a esse 
direito e dever da comunidade em tomar conhecimento e partici-
par da elaboração do PPP das instituições escolares, José Mário 
Aleluia Oliveira (2009) afirma que:

O Projeto Político-Pedagógico – PPP como instru-
mento de participação e de gestão democrática, pre-
cisa ser entendido como um documento público, co-
mum a todos que compõem a comunidade escolar, e, 
para tanto, a sua comunicação é imprescindível nesse 
processo. Tornar comum tanto a construção do do-
cumento quanto a sua operacionalização e avaliação. 
(OLIVEIRA, 2009)

De acordo com Veiga (1995), quando o planejamento 
acontece de modo a facilitar a participação de todos, incluindo 
a comunidade, é mais fácil perceber quais os problemas enfren-
tados e se torna mais viável discutir sobre a melhor maneira de 
intervir positivamente:

O eixo da reflexão estará em torno da capacidade de 
o planejamento participativo e seu produto – o pro-
jeto político- pedagógico da escola – possibilitarem a 
vivência da prática reflexiva, democrática e democra-
tizante e, com isso, atuarem no sentido da construção 
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de identidades, da escola e dos sujeitos que ela con-
grega. (VEIGA, 1995, p.133) 

No que diz respeito à parceria entre a escola e a comuni-
dade, tanto os professores quanto os gestores atentam que essa é 
uma das maiores dificuldades enfrentadas pela área pedagógica 
da escola, na tentativa de efetivar a participação dos pais na vida 
escolar dos filhos. A diretora diz que geralmente os pais não se 
preocupam em saber como estar o desenvolvimento dos filhos. 
Para tentar conter essa situação, o grupo gestor realiza reuni-
ões com as famílias para esclarecer acerca da importância do 
acompanhamento da vida escolar. Durante a pesquisa pudemos 
elencar algumas dificuldades enfrentadas pela gestão da escola: 
acentuado nível de reprovação; altas taxas de evasão e abandono 
escolar; baixo desempenho acadêmico dos alunos; proliferação 
da violência na comunidade onde se localiza a escola; falta de 
apoio dos pais ou responsáveis pelos alunos. Suprir com essas 
urgências é uma prioridade da atual gestão.

A Gestão da escola assumiu o cargo recentemente, em Fe-
vereiro de 2014, em decorrência disso o PPP ainda não foi re-
formulado. O PPP que está em vigência é de 2011, sendo esse o 
ano da última alteração. Ao analisarmos o documento, percebe-
mos que ele encontra-se fora da realidade em alguns aspectos. 
Foram realizadas apenas algumas alterações, de acordo com as 
necessidades que surgem na prática cotidiana. Segundo a dire-
tora, o PPP irá ser finalizado e readaptado até o final desse ano. 
A readaptação que aqui nos referimos refere-se à adequação do 
ambiente escolar com a realidade do público que a mesma aten-
de, pois: 

  A escola não pode ser uma realidade distante da famí-
lia e não deve ser vista pelos familiares simplesmente 
como algo obrigatório e exigido por um sistema, mas 
sim deve ser concebida como um alicerce fundamen-
tal para a construção de uma sociedade digna. (...) A 
escola deve estar a par de tantas mudanças na famí-
lia e só conseguirá fazê-lo se houver um contato mais 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ROBERLÚCIA RODRIGUES ALVES •  FRANCISCA GENIFER ANDRADE DE SOUSA •  LORENA BRENDA SANTOS NASCIMENTO

272

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

próximo com o ambiente familiar e conseguir atrair 
os familiares até o meio escolar. Essas várias trans-
formações podem, por consequência, interferir nega-
tivamente nas práticas educacionais, por isso a escola 
precisa obter um amplo conhecimento a respeito da 
realidade das famílias que compõem a comunidade 
local. (MONOGRAFIAS BRASIL ESCOLA, 2014)

No ano de 2002, iniciou-se o processo de construção (para 
as escolas que não tinham PPP), e reconstrução do Projeto Po-
lítico Pedagógico nas escolas da rede municipal de Fortaleza. A 
Secretaria Municipal de Educação, durante um período de apro-
ximadamente dois anos, capacitou cada segmento do conselho 
escolar através de seminários e encontros mensais, para que os 
mesmos conduzissem os trabalhos nas unidades escolares e defi-
nissem os rumos que a escola deveria tomar. Em 2004 toda rede 
escolar municipal de Fortaleza passou a possuir o documento 
norteador que exprima a visão e missão da escola, denominado 
Projeto Político Pedagógico.

Em 2011, o núcleo gestor da escola sentiu necessidade de 
revitalizar seu Projeto Político Pedagógico para atender algumas 
reinvindicações da comunidade escolar. Ao longo de cinco en-
contros, o referido projeto foi construído, estabelecendo como 
objetivo subsidiar e nortear o desenvolvimento dos trabalhos 
pedagógicos, bem como as ações educativas como um todo. Se-
gundo relatos dos sujeitos explorados durante a pesquisa, o de-
safio inicial foi conduzir a comunidade escolar na reconstrução 
do PPP, para se garantir que as finalidades fossem alcançadas, a 
participação fosse coletiva e que as propostas de ação diminuís-
sem a distância entre a real situação da instituição e o que ela se 
propõe a ser. Vários momentos foram vivenciados, debates, em-
bates, consensos, enfim, tudo foi organizado através do diálogo. 

No que concerne ao planejamento da escola, percebemos 
que o processo de construção do planejamento consiste em aten-
der a todos que formam a escola nas várias dimensões apresen-
tadas no cotidiano, através da verificação da importância dessas 
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dimensões para a prática pedagógica. O processo de planejamen-
to se dá por meio de ações organizadas/estabelecidas no decorrer 
do ano letivo. O processo ocorre de maneira democrática levando 
em consideração as contribuições sugeridas por todos que fazem 
a escola. 

Considerações finais

O principal objetivo desse trabalho foi apresentar uma 
análise acerca da observação da gestão escolar de uma institui-
ção pública municipal de Educação Básica de Fortaleza-CE. In-
vestigamos o fazer pedagógico da instituição e as relações entre 
docentes, grupo gestor e comunidade. Tal finalidade se tornou 
possível mediante observação, vivências e entrevistas informais 
com o grupo gestor e professores. Pudemos perceber que inú-
meras são as dificuldades enfrentadas pela área da gestão esco-
lar na tentativa de promover a educação fundamentada na real 
e efetiva qualidade. Evidenciamos que, mesmo sendo muitas as 
dificuldades, encontramos iniciativas, como encontros voltados 
para a necessidade da participação escolar dos pais, que se fazem 
importantes na tentativa de solucionar os problemas. 

Nessa instituição, percebemos que há de fato companhei-
rismo e consciência por parte de grande maioria dos observa-
dos no que concerne à necessidade de todos caminharem juntos 
rumo ao desenvolvimento da prática docente significativa. Evi-
denciamos que os profissionais observados durante a pesquisa 
estão aos poucos colhendo resultados positivos. No entanto, não 
basta somente o grupo docente e gestor se empenharem. A famí-
lia deve conscientizar-se que assume papel indispensável nesse 
processo. É de grande valia que os pais se interessem pela vida 
escolar dos filhos. Nesta escola, por exemplo, conforme exposto 
anteriormente, há uma situação preocupante quando o assunto é 
participação dos pais na escola, o que sem dúvidas deixa lacunas 
na formação dos alunos. 
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A UTILIZAÇÃO DOS ATELIÊS BIOGRÁFICOS DE PROJETOS NA 
FORMAÇÃO DOCENTE
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suneiby@gmail.com

Introdução

O perfil profissional que se pretende encontrar nos docen-
tes é decorrência da formação e das condições de atuação que 
lhes são ofertadas. Dessa forma, através deste estudo, pretende-
se analisar em quais aspectos o dispositivo dos Ateliês Biográ-
ficos de Projetos, apresentados por Cristine Delory-Momberger 
(2006) como um espaço de construção da historia de vida, pode 
ser utilizado como um possível procedimento metodológico para 
a formação do professor de Artes Visuais?

 Entende-se que, atualmente, torna-se necessário o estudo 
de novas formas e metodologias que possam dar conta da forma-
ção de professores, dessa maneira, os estudos (auto)biográficos, 
podem representar uma alternativa plausível para a formação de 
professores de Artes Visuais uma vez que, ao proporcionar o re-
contar, o reviver momentos importantes de sua vida e formação, 
o futuro professor possa elencar em um processo dialógico, vida, 
profissão, formação e poéticas artísticas.

Formação docente e o estudo autobiográfico: um caminho 
para a reflexão

No entorno das discussões referentes aos professores, 
é possível sublinhar dois conceitos que têm sido apresentados 
como fundamentalmente inseparáveis: a formação de profes-
sores e a reflexividade. No entanto, antes de discorrer sobre os 
resultados benéficos da atuação de professores formados pelos 
moldes da reflexividade, unindo este trabalho às produções já 
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existentes sobre temática, pretende-se enfatizar os problemas 
por trás desses dois conceitos. 

O problema da formação de professores que se ressalta aqui 
consiste em dois fatos relacionados. O primeiro, é que os professo-
res não estão sendo formados inicialmente para serem autônomos 
no processo de ensino e nem o seu ambiente de trabalho oferece 
condições de uma formação continuada que os leve à autonomia 
(NÓVOA, 1997; GOMEZ, 1997). E o segundo, os docentes, por não 
se perceberem como sujeitos ativos do processo educativo e não 
agirem de tal forma, não se consideram, nem são considerados 
capazes de produzir conhecimento científico (ZEICHNER, 1997).

Para Nóvoa (1997), o cotidiano dos professores tem sido 
controlado e submetido às lógicas administrativas e burocráti-
cas, de forma que o trabalho exercido no ambiente escolar toma 
por completo o tempo que deveria ser dedicado à formação. Se-
gundo o autor, trabalhar e formar devem caminhar juntos. “Para 
a formação de professores, o desafio consiste em conceber a es-
cola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não 
sejam atividades distintas.” (NÓVOA, p. 29). 

Zeichner (2008, p. 537) relata que ao introduzir a temática 
da reflexividade para alunos da Universidade de Wisconsin, em 
1976, encontrou professores em processo de formação, dotados 
de considerável competência técnica, que, no entanto, limita-
vam-se em transmitir os conteúdos para os alunos, sem refletir o 
porquê e como exerciam a função de educadores. 

Infelizmente tal realidade parece prolongar-se aos dias 
atuais, apesar da mudança de foco na formação de professores 
visando formar docentes capazes de entender o contexto edu-
cacional no qual atuam e são formados. É notável a existência 
de semelhanças entre a descrição de Zeichner datada de 1976 e 
os dias atuais. “O ensino era normalmente visto como um pro-
cesso meramente técnico a ser conduzido de maneira na qual as 
pessoas na escola ou na universidade gostariam que fizessem.” 
 (ZEICHNER, 2008, p. 537). 
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Faz-se necessário, portanto, o resgate contínuo das expe-
riências dos docentes tanto na formação inicial quanto na con-
tinuada, no intento de que estas vivências sejam matéria prima 
para a produção de conhecimento por parte desses professores. 
“A formação está indissociavelmente ligada à produção de senti-
dos sobre as vivências e sobre as experiências de vida”. (NÓVOA, 
1997, p.26). 

Há de se considerar que o professor não é um sujeito pas-
sivo, mas é um ser pensante e por isso é ativo, podendo posicio-
nar-se contra ou a favor das situações que se apresentam, além 
de produzir conhecimento sobre sua prática de ensino, inclusive 
pelo fato de atuar dentro do campo que é objeto de estudo e por 
vezes chegando a ser o próprio objeto estudado. 

Ancorar-se na reflexividade como ponte de elevação da 
formação de professores para outro nível, pode tornar-se um la-
birinto caso não se tenha compreendido com clareza aonde se 
quer chegar ou se o caminho que se está percorrendo, por mais 
que aparente ser o certo, não concretizará os fins pretendidos. É 
nesse contexto que se insere o problema por trás da reflexividade.

Zeichner (2008) atenta para a grande adesão ao conceito 
de reflexividade por parte dos formadores de professores como 
forma de justificar seus programas. Em contrapartida, a diver-
sidade de perspectivas políticas e ideológicas desses programas 
de formação de professores, acabou por dissipar o significado 
específico da reflexividade, tornando-o ambíguo e de alcance su-
perficial na compreensão dos docentes, e impossibilitando que o 
exercício da reflexividade contribuísse significativamente para o 
desenvolvimento dos professores e das reformas educacionais. 

A ilusão a qual o autor se refere está explicita em quatro 
aspectos por ele pontuados. O primeiro é referente à utilização 
da reflexão para avaliar se estão sendo atingidos os objetivos im-
postos por outras pessoas, negando aos docentes o poder de tecer 
suas próprias considerações quanto a essas práticas que lhes são 
impostas. O segundo aspecto tem relação com o refletir apenas 
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sobre as técnicas de ensino sem considerar o propósito de cada 
um desses métodos. 

O terceiro aspecto consiste em fazer com que os professo-
res reflitam exclusivamente sobre sua prática sem considerar as 
influências do contexto. Por fim, no quarto aspecto, os professo-
res são incentivados a refletir individualmente sobre seus desa-
fios, sem pensar que os outros professores passam por situações 
semelhantes. 

Para que a reflexividade exerça seu papel de transformar 
a prática docente, bem como a própria formação dos docentes, o 
ponto de partida deve ser a compreensão da relevância e da com-
plexidade do ser reflexivo, que segundo Dewey (1959) envolve co-
nhecer os métodos, desejar emprega-los e compreender as formas 
e técnicas pelas quais acontecerão as transformações esperadas. 

Neste estudo enfatiza-se o método autobiográfico como 
um meio de exercício da reflexividade para os docentes em for-
mação, por se tratar de um método no qual o sujeito deve voltar-
se para si e conhecer-se. E conhecendo-se perceber-se no mundo 
e suas possibilidades de atuação para a transformação do contex-
to ao qual está inserido. 

A formação do professor de artes e os atelies biográficos de 
projeto: um caminho possível

“O sujeito da formação aprende com suas experiên-
cias” (OLINDA, 2008)

 Os processos de ensino e aprendizagem em Artes, desde 
os primórdios, acompanham a arte, os artistas e sua formação, 
segundo Efland (2002), as transformações sociais, politicas e 
educacionais influem diretamente nos processos de ensino de ar-
tes. Entendemos assim, que o ensino de Artes Visuais e a forma-
ção dos professores de Arte apresentam um panorama bastante 
desafiador no sentido de pensar uma formação que possa con-
templar a formação artística, pedagógica e que prepare o profes-
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sor para os desafios cotidianos, encontramos assim, na aborda-
gem (auto)biográfica algumas possibilidades que consideramos 
relevantes e que serão apontadas a seguir.

A prática das Histórias de Vida em Formação está base-
ada nas ideias de apropriação que o sujeito faz da sua historia 
ao realizar a narrativa de sua vida. Assim, a narrativa de vida da 
forma para a experiência vivida. Ressaltando que na perspectiva 
do caráter formativo aqui discutido, não importa tanto a historia, 
mas, o processo de se confrontar com ela em sua construção, “o 
projeto de si não deve ser compreendido como algo que deve ser 
alcançado realizado, mas sim como um empurrão em direção fu-
tura; não podemos ser aquilo que não pensamos ser” (DELORY-
MOMBERGER, 2006, p. 365).

Os Ateliês Biograficos de Projeto se apresentam como um 
dispositivo de trabalho para/com as historias de vida, as mes-
mas, as historias de vida, representam um ponto de partida para 
o procedimento do ateliê que visa inscrever uma dinâmica pros-
pectiva de tempo; passado, presente e futuro a fim de fazer emer-
gir o projeto pessoal. O projeto de si exige uma maleabilidade, 
mas, também tem que estar ciente de seu proposito de saber, as 
historias de vida não formam nada que seja da ordem do corpo do 
saber constituído, elas formam a Formalité; ou seja a capacidade 
de mudança, pessoal e profissional a partir do contato e reflexão 
da sua própria historia (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 365).

Isso posto, apresentamos as etapas que compõe os ateli-
ês, segundo Delory-Monberger (2006) são fundamentais a re-
alização dos Ateliês; Etapa introdutória: familiarização com a 
pesquisa, seus modos, objetivos e métodos. Etapa de negociação: 
Reforça a parceria entre os sujeitos do processo, concessões, re-
gras; Etapas de atividades e produção de narrativas autobiográ-
fica: recursos, fotografias, musicas, documentos, etc.; Etapa de 
socialização: momento de socialização das historias, narrativas, 
questionamentos, debates; Etapa de síntese, reflexão e formação 
do projeto de cada um. 
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Finalmente é feito um ultimo encontro, algum tempo de-
pois, onde se verifica o impacto na vida profissional do sujeito 
(formação). Dessa forma, contempla-se a construção das histo-
rias de vida que podem ser expressas e compostas por produções 
visuais ampliando a referencia apenas textual, tendo em vista 
que contemplamos nesse estudo a formação do professor de Ar-
tes Visuais. 

Percurso metodológico: utilizando-se do estudo autobiográfico 

Na expectativa de compreender a questão central que nor-
teia este estudo, lançou-se a proposta de utilizar a pesquisa au-
tobiográfica, tomando como base, os relatos de uma docente de 
artes visuais que trabalha com a formação de futuros professores 
de artes e que por sua vez, utiliza os ateliês biográficos. Tendo a 
coleta de dados sido realizada por meio de entrevista face a face, o 
que Ferraroti (1988) denomina de “material biográfico primário”. 

O foco desta análise foi investigar o processo que levou a 
docente a optar por um método como o ateliê biográfico para a for-
mação de professores de artes. Acreditando, portanto, que o res-
gate de suas memorias seria capaz de gerar uma reflexão sobre sua 
opção por este método e consequentemente, uma reflexão sobre 
as contribuições dos ateliês para a formação dos futuros docentes. 

Olhar para o passado pode ajudar-nos a encontrar ex-
plicação para significados nas ações que temos hoje 
como pessoas que foram construindo um percurso 
pessoal e profissional rico de cruzamentos com os 
outros e dar sentido ao nosso posicionamento como 
professoras e formadoras de professores. (FREITAS e 
GALVÃO, 2007, p. 220). 

A opção pelo atelie biográfico para a formação de 
professores de artes visuais: uma narrativa pessoal

A docente cuja parte da história de vida foi narrada para 
este trabalho possui formação inicial em Licenciatura em Artes 
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Visuais. A formadora encontrou oportunidade para atuar na área, 
dentro do ambiente acadêmico, através do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID Artes Visuais, no 
qual foi chamada a ser colaboradora, permanecendo atualmente. 

No momento da entrevista percebeu-se que a opção por 
um método como o ateliê biográfico na formação de professores 
de Artes não fora sem propósito ou de forma descontextualizada, 
mas foi fruto de um processo envolvendo contextos, objetivos, 
concepções e conceitos que foram sendo construídos ao longo 
dos seus anos de formação e influenciaram na identidade pro-
fissional da docente, enquanto formadora de professores, conse-
quentemente interferindo na tomada de decisões e planejamen-
tos relacionados à formação de seus alunos. 

O ponto de partida para a narrativa da docente se encontra 
na sua formação inicial uma vez que, foi na graduação seu pri-
meiro contato com o que considera um dos grandes desafios para 
os docentes de artes visuais em processo formativo e um marco 
no seu modo de pensar sobre sua formação: a dificuldade de unir 
teoria e prática e de reconhecer os aspectos pertinentes às Artes 
Visuais como conteúdos de ensino e aprendizagem. 

Percebe-se com os fatos narrados que a autora, desde a 
graduação, despertou seu olhar para o contexto ao qual estava 
inserida tanto em aspectos de formação, quanto para sua futura 
atuação como docente. Nessa perspectiva destaca-se a importân-
cia do conhecimento da realidade para o profissional em forma-
ção, como o passo inicial para seu posicionamento quanto ao que 
lhe é apresentado. 

Outro aspecto que merece ser sublinhado é o fato desse 
conhecimento da realidade ter sido proporcionado, segundo a 
docente, na maior parte das vezes pelas atividades desenvolvidas 
paralelas ao período da graduação, que permitiram à autora apli-
car tanto os conhecimentos aprendidos na universidade quanto 
os provenientes da sua atuação como artista – oficinas, cursos de 
fotografia, entre outros. No caso da narradora, seu contato com a 
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realidade se deu mais pelas atividades e experiências de atuação 
na área, fora da universidade. 

Após a graduação, inserida no ambiente acadêmico atra-
vés da atuação no PIBID Artes Visuais IFCE como professora co-
laboradora, a docente relata ter identificado na realidade a qual 
atua, uma aproximação com sua própria história de formação. As 
dúvidas dos bolsistas parecem estar muito próximas das que ela 
vivenciou em sua graduação. 

Para além dessas semelhanças a docente relatou estar pre-
ocupada com a visão que está sendo formada nos futuros profes-
sores de Artes Visuais, uma vez que,

Nas rodas de conversa que realizamos ao final de 
cada semana, muitos bolsistas relatam que se sen-
tem “mais” professores quando tem que passar al-
gum conteúdo específico, como, por exemplo, uma 
aula de Historia da Arte. É como se não estivessem 
ensinando quando adotam o formato de oficinas, que 
envolvem prática artística, como se naquela prática 
não estivesse implicado um conteúdo. (Professora 
Narradora)

A preocupação da formadora é pertinente a partir do pon-
to em que identifica nos bolsistas de iniciação à docência com 
os quais ela trabalha, que os mesmos têm formação específica 
(licenciatura em artes visuais), e que o programa PIBID forne-
ce material e bolsa aos seus alunos, e mesmo tendo observado 
que os bolsistas realizam bons trabalhos nas escolas em que atu-
am, eles não possuem plena consciência de suas ações para uma 
construção autônoma de conhecimento docente e discente. 

O contato e a interação com o ambiente escolar por parte 
dos bolsistas, futuros professores, despertou o desejo da forma-
dora de pensar formas de estimular a reflexão sobre, e a partir, 
do trabalho docente que possam agregar práticas artísticas, en-
contrando nos Ateliês Biográficos de Projeto uma estratégia que 
contribua com a formação, compreensão e valorização da profis-
são do professor de Artes Visuais. 
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O que me chamou a atenção nos ateliês como disposi-
tivos para a produção de narrativas de vida, foi a pos-
sibilidade de expandir as formas textuais de narrativa 
para novas possibilidades de contar uma experiên-
cia, com desenho, fotografias, pinturas, vídeos, entre 
outros no sentido de agregar as habilidades artísticas 
a formas de pesquisa que levem a reflexão sobre a prá-
tica docente e sobre a vida, suas escolhas e suas influ-
ências. (Professora Narradora) 

Somado ao propósito do PIBID Artes Visuais, está o dese-
jo da docente em desenvolver autonomia na forma de pensar dos 
alunos, construindo o conhecimento docente de forma que esse 
não se limite a breves e superficiais relatórios, pro formes, e sim 
se concretize em um projeto de crescimento pessoal e profissional. 

Pode-se considerar que as experiências vivenciadas pela 
docente desde o seu processo de formação inicial, dentro e fora 
do ambiente acadêmico, contribuíram para formar seu modo de 
pensar e agir, bem como suas escolhas metodológicas para a for-
mação inicial dos professores de Artes Visuais.

 O impacto proporcionado ao reviver sua história de for-
mação nos momentos em que se deparou com a realidade dos 
bolsistas de iniciação à docência foi o estopim para a busca de 
métodos que façam os futuros professores olharem desde já para 
a sua prática que está sendo projetada e as influências internas 
e externas do seu contexto de atuação, dentre esses métodos os 
ateliês biográficos de projeto se apresentam como caminho para 
esse caráter fundamental na formação de professores. 

Considerações finais

A formação de professores que leva à gênese de profissio-
nais autônomos no processo de ensino aprendizagem e no seu am-
biente de trabalho implica o rompimento com todo e qualquer tipo 
de atuação tecnicista que vise manter os professores apenas na 
função de reprodutores e nunca de produtores do conhecimento. 
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Os Ateliês Biográficos de Projeto apresentam-se como 
uma estratégia viável para a formação de professores, não ape-
nas na área da Arte, mas em todas as licenciaturas, por trazer em 
sua essência a base da reflexividade, que tem como consequên-
cia a possibilidade de mudança pessoal e profissional. Por tanto, 
independente de qual seja o método adotado para formar pro-
fessores, esse deve ser escolhido de forma consciente e reflexiva, 
partindo do pressuposto de que um educador reflexivo, propõe 
estratégias reflexivas; um educador que tem consciência dos de-
safios na formação, busca soluções fundamentadas. 
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Introdução

O artigo em pauta tem por objetivo revisitar a história e 
memória do Ginásio Odilon Parente no município de Bom Je-
sus– Pí a fim de conhecer os indícios educacionais e sua traje-
tória enquanto instituição de fornecimento de educação para o 
vale do Gurguéia. De maneira especifica Investigar e registrar os 
benefícios que essa instituição trouxe para a comunidade local, 
assim como resgatar e contextualizar e história e a memória da 
referida instituição.

Temos a consciência de que falar de história é falar do ho-
mem e de sua evolução. Investigar a história é investigar e revi-
sitar o passado, ou seja fazer uma viagem no tempo em busca 
de conhecimentos sobre o hoje. Esta revisitação nos permite co-
nhecer a construção da história, visto que precisamos fazer uma 
ligação entre o passado e o presente para entendermos o futuro.

Ao mesmo tempo que falamos em história podemos falar 
em memória, que ambas estão ligadas formando uma só corrente 
em relação ao desenvolvimento da espécie humana e da socieda-
de em geral. Essa memória é constituída da história dos aconteci-
mentos humanos, sociais, culturais, políticos e naturais. 

Partindo desse pressuposto, o interesse em estudar esse 
tema vem da afinidade que tivemos com a disciplina de histó-
ria da educação, despertando assim a curiosidade em pesquisar 
a história e a memória do ginásio mais antigo do município de 
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Bom Jesus Pi, não havendo nenhuma pesquisa igual ou seme-
lhante a esta. Estudar a história de uma instituição escolar que 
foi de grande importância para uma comunidade possui uma 
grande responsabilidade, onde lidaremos com informações ve-
rídicas que constituíram uma história real do desenvolvimento 
educacional da cidade de Bom Jesus.

Diante desta situação surgiram os seguintes questiona-
mentos: Como se caracterizou o processo de implantação da es-
cola? Quais os benefícios e as contribuições que ela trouxe para a 
região sul do Piauí nesses 20 anos de sua existência? 

Quanto ao procedimento metodológico para o desenvolvi-
mento do presente estudo realizamos em primeira instância uma 
pesquisa de cunho bibliográfico, onde tivemos como reflexões as 
obras de LE GOFF (1996), ARANHA ( 2001) ALBERTI (2005), 
entre outros, em que o pesquisador busca uma fundamentação 
que serve de base para o procedimento da pesquisa. Outra fonte 
que foi necessária, é a pesquisa de campo em que o sujeito entra 
em contato com o ambiente natural onde passaram os fatos, fa-
zendo o uso da oralidade, reconhecendo a importância das nar-
rativas históricas de pessoas que participaram de forma ativa ou 
passiva desde o surgimento e a trajetória da referida instituição.

A fim de possíveis resultados dividimos o estudo em vários 
momentos, em que o primeiro contextualizamos os temos educa-
ção e memória, em uma segunda instância abordamos a impor-
tância do estudo da história para os indivíduos, Logo em seguida 
destacamos aspectos que caracterizaram a educação nacional e re-
gional, em um outro momento revisitamos a história e a memória 
do Ginásio Odilon Parente, e por fim fizemos as nossas considera-
ções a cerca dos resultados que obtivemos do decorrer da pesquisa.

Contextualizando educação e memória

Sabemos hoje que a educação é o mecanismo mais antigo 
quanto ao desenvolvimento das civilizações e dos seres humanos. 
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A ideia de educação parte de educar algo para uma melhor comu-
nicação e convivência dos indivíduos. Segundo Libaneo (2008 
p.22) “ A educação é um conceito amplo que se refere ao proces-
so de desenvolvimento onilateral da personalidade, envolvendo 
a qualidade de formação de qualidades humanas”. Além dessa 
definição de educação podemos ainda ressaltar as palavras de 
Freire apud Silva( 2006, p. 25 ), afirmava que:

Educação é o caminho pelo qual homens e mulheres 
podem chegar a tornar-se conscientes de si próprios, 
de sua forma de atuar e de pensar ,quando desenvol-
vem todas as suas capacidades considerando não ape-
nas eles mesmos ,mas também as necessidades dos 
demais.

Partindo dessa base, o meio mais comum é utilizado atra-
vés da escola, sendo ela o local onde a mesma é praticada de for-
ma direta e formal, proporcionando aos indivíduos uma troca de 
conhecimentos e experiências dos diversos níveis de ensino. Os 
fatos e acontecimentos relevantes se transformam em história, 
visto que o que é importante precisa ser lembrado.

Tendo isso como embasamento, partimos do pressuposto 
de que a preservação da história é de suma importância, princi-
palmente nos dias atuais onde a presença da tecnologia é cada 
vez mais presente em nossas vidas, com isso surge à necessidade 
de estudar a história, e para que ela se torne memória é preciso 
fazer um registro, em que segundo Le Goff menciona a memória 
como,

“A memória é a propriedade de conservar certas infor-
mações, propriedade que se refere a um conjunto de 
funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar 
impressões ou informações passadas, ou reinterpreta-
das como passadas” (LE GOFF, 1996, p. 423).

Essa afirmação do autor nos faz repensar à respeito do 
conceito de memória, visto que ela é tão importante quanto a 
história no tocante à preservação dos fatos e acontecimentos que 
tiveram uma relevância para os indivíduos. 
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Reflexões à cerca do estudo da história

Há muitos anos existia um mito de que estudar a histó-
ria da evolução ou do desenvolvimento de algo seria inútil para 
o cotidiano, visando ela apenas como uma coisa passada. Esse 
pensamento com o passar dos anos foi se extinguindo a partir da 
noção de que para entendermos o futuro precisamos conhecer o 
passado. 

O estudo da História é de grande relevância para a socie-
dade. Precisamos conhecer nossas origens enquanto seres huma-
nos, as modificações culturais, sociais e politicas. Partindo dessa 
base, o campo da educação também necessita destrinchar seu 
contexto histórico através de pesquisas relacionadas a tal fato.

Investigar a história das instituições escolares é um dos 
meios de produção da história da educação, sendo a história uma 
das possibilidades de conhecimento sobre o passado, levando a 
entender como foi ocorrido o processo de mudança social e edu-
cacional em um determinado tempo e espaço.

E importante conhecermos e compreender o significado 
da história e memória da educação, não só no campo de conhe-
cimento mas também como visão de mundo. Para Le Goff (1996 
p.25) “a história é bem a ciência do passado, com a condição de 
saber que este passado se torna objeto da história por uma re-
construção incessante”. 

Como cita o autor, precisamos estar sempre conectados 
com os fatos que outrora aconteceram para entendermos o pre-
sente a até mesmo o futuro, sabendo que as ações do passado são 
as reações do presente que serviram de reflexões no futuro.

Destaques na educação nacional e regional

A educação no Brasil, iniciou-se de um processo de coloni-
zação entre os portugueses e os nativos que aqui já estavam (ín-
dios), sendo inicialmente uma atividade forçada, porém sabemos 
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que é impossível acontecer um desenvolvimento de algo sem atos 
educativos.

O Estado do Piauí desde seu surgimento teve uma gran-
de influencia religiosa, o município de Bom Jesus foi um dos lo-
cais que essa ordem foi bem presente, principalmente no campo 
educacional. Entre conversas formais e informais com pessoas 
dessa época elas ressaltam que o acesso a educação era bastan-
te restrito, pois as unidades escolares não atendiam à demanda 
dos alunos, fazendo com que as pessoas que tinham um poder 
aquisitivo mais elevado porém não podiam mandar seus filhos 
para estudar em capitais como Teresina, Fortaleza, Recife e entre 
outras, acabavam pagando aulas particulares em suas casas para 
que seus filhos tivessem acesso ao conhecimento de pelo menos 
ler e escrever seu próprio nome.

Durante muitos anos a região nordeste do Brasil é castiga-
da por um fenômeno natural que é a seca. A seca é considerada 
um problema social, que é causada pela estiagem das chuvas em 
determinado tempo do ano. O Sul do Piauí como podemos per-
ceber ainda é uma região pobre por que além de ser punida pelos 
castigos trazidos pela seca também podemos contar com o aban-
dono governamental que é de extrema predominância. 

Como vimos em linhas anteriores o acesso à educação era 
bem restrito nessa região, ocasionando o analfabetismo e o pou-
co desenvolvimento social e econômico. O analfabetismo predo-
minava em vários estados da região nordeste, porém o Piauí era 
uma dos mais afetados, devido a situação climática e o abandono 
governamental.

Revisitando a história do Ginásio Odilon Parente

Bom Jesus em plena década de 1950 era um município 
bem pequeno com poucas casas e poucas ruas, porem servia de 
referência para os demais municípios da região, pelo seu sistema 
bancário, comércio e até em questão de educação. Era um mu-
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nicípio bem pequeno e devido a isso existiam poucas unidades 
escolares na época, e as que tinham, atendia apenas o antigo Pri-
mário que funcionavam séries de 1ª à 4ª , o que corresponde ao 
Ensino Fundamental Menor (1º ao 5º ano) dos dias atuais.

Então, de fato existia uma necessidade muito grande da po-
pulação continuar sua vida educacional, contudo não tinha o aces-
so necessário, e foi ai que a ordem religiosa entrou em um acordo 
com o poder politico para que fundassem um Ginásio que atendes-
sem séries maiores a fim de suprir a necessidade da região. No ano 
de 1956 um politico que exercia a função de prefeito da cidade cha-
mado Odilon Parente, doou para a prelazia do município um es-
paço bem grande já construído para que funcionasse a instituição. 

O Bispo da época chamado Dom José Vasquez Dias jun-
tamente com outros religiosos fundaram em 1956 o ginásio, que 
recebeu o nome de Ginásio Odilon Parente em homenagem ao 
politico, que iniciou seu funcionamento apenas no turno da ma-
nhã e que logo mais tarde teve seu funcionamento também para 
o turno da tarde, pois só o turno matutino não conseguia atender 
a demanda de alunos matriculados, pois como já foi citado, o mu-
nicípio atendia a população do restante da região.

Segundo a entrevista 1 com a ex e ultima diretora dessa 
importante instituição, ela afirma que a mesma era de cunho 
particular porém muitos alunos que não podiam pagar o valor 
da mensalidade (que era bem pequeno, uma vez que era apenas 
para pagar o salário dos professores, pois a igreja não visava di-
nheiro e sim apenas educação) recebiam bolsas do governo fe-
deral e da diocese. Devido ser uma instituição religiosa, possuía 
várias práticas rígidas quanto ao seu funcionamento, como pode-
mos ressaltar a questão do fardamento e o horário de entrada na 
escola que era de extrema importância, pois o aluno que chegasse 
atrasado ou que não estivesse com a farda, era suspenso por vá-
rios dias das atividades escolares.

1 Entrevista realizada pela Pedagoga Maria Aparecida Alves à ex e ultima diretora 
Dionéia Delmonde Crispim no dia 15 de abril de 2015 na residência da educadora.
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Quanto ao corpo docente, a maioria dos professores eram 
padres ou freiras que faziam parte da diocese, sendo que o muni-
cípio não dispunha ainda de uma escola para formação de profes-
sores, só anos mais tarde que foi fundada a escola Normal com o 
objetivo de oferecer à população Ensino Pedagógico. Nessa época 
o sistema tradicionalista era exposto a todo vigor, onde a autori-
dade máxima estava apenas no professor, que tinha o poder do 
ensino aprendizagem em suas mãos, deixando a desejar em suas 
práticas metodológicas no processo ensino aprendizagem, como 
aborda Aranha (2001): 

As práticas derivadas dessa concepção são verbalis-
tas, voltadas para a transmissão e avaliação de conhe-
cimentos abstratos. O professor “deposita” o saber e o 
“saca” através do exame. Define-se ai uma relação de 
verticalidade ( o saber é doado de cima para baixo) e 
de autoritarismo ( quem sabe manda) (p.208).

Partindo desse pressuposto a autora nos alerta de como 
eram as práticas educativas que eram apresentadas aos alunos 
em meados da segunda metade século XX. O educando não tinha 
o direito de construir seu próprio conhecimento, sendo obrigado 
a apenas aceitar o que era passado. O que nos comprova a vera-
cidade desses fatos é que nesta pesquisa uma das fontes que foi 
e será utilizada é a pesquisa através de narrativas, onde foi sele-
cionado algumas pessoas que foram alunos nessa instituição, a 
fim de maiores resultados, porém uma das pessoas entrevistadas 
ressalta que não sabe muitas coisas sobre a escola, devido o fato 
de que os alunos não tinham acesso nenhum ao setor administra-
tivo, era totalmente restrito ao corpo discente.

Podemos perceber que o sistema educacional de antes era 
totalmente diferenciado do sistema atual, em que hoje o profes-
sor serve de ponte entre o conhecimento e o aluno. Sobre o in-
gresso à essa instituição, se dava à partir de um exame de admis-
são , que era um teste em que o aluno comprava um livro que era 
composto por várias disciplinas, e estudavam durante um ano 
inteiro para fazer a prova de conhecimentos.
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O Ginásio atendia as séries de 5ª a 8ª que também era 
denominados de 1ª à 4ª séries ginasial. As disciplinas que eram 
estudadas nesse tempo eram muitas, como: Língua Portugue-
sa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Química, Física, 
OSPB2, Educação Moral e Cívica3 e além de todas essas, existiam 
as línguas estrangeiras que eram Inglês, Francês e Espanhol em 
todas as séries, fato que ainda não era obrigatório para a edu-
cação segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação de 20 de 
dezembro de 1961, que em nenhum de seus artigos é citado a im-
portância da língua estrangeira, enquanto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 20 de dezembro de 1996 destaca em seu 
artigo 26 paragrafo 5 :

Na parte diversificada do currículo será incluído, 
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

 Como podemos analisar o currículo da referida institui-
ção era bem completo, onde percebe-se a preocupação das pes-
soas que a lideravam com o sistema educacional da população. 
O Ensino Ginasial era de extrema importância para a vida edu-
cacional de um individuo, pois logo que terminavam os 4 anos 
que contavam no currículo o aluno já estava pronto para cursar o 
Ensino Pedagógico, que era oferecido nas escolas normais. 

Considerações

A luz do que foi exposto no desenvolvimento do artigo, po-
demos perceber que a educação no Brasil teve grande influencia 

2 Organização Social e Politica Brasileira onde eram estudadas assuntos relacio-
nados apenas às ordens sociais e politicas da época.
3 Segundo o Site: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,acervo-esta-
dao-disciplina-educacao-moral-e-civica-foi-imposta-pela-ditadura,1162608 A 
disciplina foi criada em setembro de 1969 e tinha o objetivo de estimular uma 
atitude de consciência cívica nos jovens.

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,acervo-estadao-disciplina-educacao-moral-e-civica-foi-imposta-pela-ditadura,1162608
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,acervo-estadao-disciplina-educacao-moral-e-civica-foi-imposta-pela-ditadura,1162608
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por parte da ordem religiosa, desde a chegada dos portugueses à 
terra das índias (Brasil) até os dias atuais.

Analisamos que a falta de prédios escolares para fornece-
rem a educação, era bastante comum na região sul do Piauí, re-
gião esta, que era mais afetada devido ao esquecimento do poder 
público, pois sabemos que a ordem de cunho religioso era uma 
das principais organizações que se preocupava com a educação 
local, introduzindo assim várias instituições escolares, onde te-
mos em destaque o Ginásio Odilon Parente. 

Essa instituição teve 20 anos de duração, pois seu funcio-
namento se deu à partir do mês de março de 1956 até dezembro 
1976. O que ocasionou a extinção dessa instituição em estudo, 
foi o advento um novo ginásio no município de Bom Jesus, por 
obras do governo federal. Podemos perceber que essa instituição 
escolar teve uma grande contribuição para a região sul do Piauí, 
sendo assim a memória passiva precisa ser preservada, uma vez 
que a ativa a cada dia está em desconstrução.
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Introdução

Este artigo visa revisitar a história da Unidade Escolar Jo-
aquim Parente, criada no ano de 1979, cujo nome recebeu em 
homenagem ao ex-deputado e senador Joaquim Santos Parente, 
Esta escola está localizada na rua Machado de Assis, São Pedro, 
da cidade de Bom Jesus-PI e que possui um prédio voltado para 
atender alunos das diversas comunidades do lugar.

 Conforme dados do IBGE (2010) Bom Jesus está situada 
na região Sul do estado do Piauí, com altitude 277 metros, lati-
tude 09º04’28” sul e longitude 44º21’31” oeste, com uma popu-
lação de 22.632 habitantes, possui uma área de 5.469 km² está 
localizado a 644 km da capital Teresina e a 1100 Km da capital fe-
deral. Essa região apresenta um ecossistema caracterizado como 
cerrado, onde uma das economias marcantes é a produção de 
grãos entre os quais o de maior destaque é a soja (SOUSA, 2012).

Segundo Buffa (2002) apud Werle et al (2007), estudos 
em relação as instituições escolares é a maneira de conhecer e 
examinar a história e a filosofia da educação no Brasil, levando 
em conta que as instituições escolares estão intimamente intro-
duzidos pelos valores de cada tempo em que se vive. Neste sen-
tido, percebemos que cada instituição escolar, traz consigo uma 
história da educação que envolve período histórico da qual sur-
giu. E somente por meio de pesquisas no âmbito escolar, que se 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUSA ANDRADE • RAIANE PEREIRA DE SOUSA

298

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 4

 –
 H

ist
ór

ia
 e

 In
sti

tu
içõ

es
 E

du
ca

cio
na

is

reconhece a educação presente neste espaço e permite a valori-
zação da educação.

Esta escola foi o primeiro Ginásio estadual criado na ci-
dade de Bom Jesus. E se destacou por que vários profissionais 
como médicos, engenheiros, advogados, professores desta ci-
dade tiveram sua formação inicial nesta unidade de ensino. E a 
mesma era o principal apoio no desenvolvimento educacional da 
cidade e de localidades vizinhas, por ser a única escola de ensino 
fundamental daquela época. Ao completar “35 anos de sua his-
tória”, os profissionais desta unidade fizeram uma homenagem, 
tendo como destaque uma faixa com uma foto do homenageado 
Joaquim Parente. Onde também foram apresentadas as diversas 
modalidades esportivas realizadas na escola.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, indagamos: Como 
surgiu a Escola Joaquim Parente? Neste sentido o estudo teve 
uma abordagem qualitativa, ou seja, uma pesquisa que obtemos 
dados descritivos, estabelecendo contato direto do pesquisador 
com o objeto de estudo, levando em consideração o contexto e o 
processo social (NEVES, 1996). Enquanto a pesquisa quantitati-
va resume-se em números de informações e usa métodos estatís-
ticos para analisar os dados.

Utilizamos uma pesquisa bibliográfica, destacamos os 
seguintes autores como: Mendes (2012), Silva (2012), Gadotti 
(1999) e Ghiraldelli Junior (2008). Na pesquisa de campo fize-
mos entrevista com profissionais da instituição para melhor en-
tender esta história.

O artigo está dividido em dois momentos: no primeiro 
abordamos o contexto histórico da época, em que surgiu a Escola 
Joaquim Parente, destacando os movimentos educacionais e a 
educação piauiense; no segundo momento destacamos a história 
da escola, através de entrevista com funcionários da instituição.

No entanto, percebemos que esta instituição possui sua 
importância na história da educação da cidade de Bom Jesus 
(PI). Pensar a história da escola Joaquim Parente é reconhecer 
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a educação desta localidade, de modo a valorizá-la. Assim, esta 
instituição como as demais são de grande relevância, pelo fato 
de marcar a história da educação e contribuir para que a mesma 
prevaleça.

Contexto histórico da educação na década de 1970 

Na visão de Gadotti (1999) a segunda metade deste sécu-
lo a crítica à educação e à escola foram fatos que marcaram a 
época. Principalmente com os críticos, como o filósofo francês 
Louis Althusser (Os aparelhos ideológicos do Estado – 1969), e 
os sociológicos, francês Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron 
(La Réproduction – 1970), Claude Baudelot e Roger Establet 
(L’écolecapitalisteen France – 1971). Por meio destas obras, que 
influenciou o pensamento pedagógico brasileiro na década de 70, 
os autores supracitados afirmam que a educação produz a socie-
dade. Quanto a importância dos estudos realizados desses auto-
res, resume-se que eles foram responsáveis pela formulação das 
teorias críticas da educação como: Althusser, a teoria da escola 
enquanto aparelho ideológico do Estado; Bourdieu e Passeron, a 
teoria da escola enquanto violência simbólica e Baudelot e Esta-
blet. De fato o ano de 1972 passava pelo período da Ditadura Mi-
litar (1964-1985), período marcado por grandes transformações 
de ensino no Brasil. Para Ghiraldelli Júnior (2008) nessa década 
cresceu consideravelmente os cursos de pós-graduação em várias 
áreas do conhecimento, contribuindo para justapor o pensamen-
to crítico em relação à educação.

Na década de 1970, houve várias influencias educacionais 
segundo Silva (2012), as influências sociais marcaram a educação 
e até hoje prevalece. Por conta das manifestações sociais nessa 
época, como revoltas estudantis de 1968, a crise de 1966, obteve 
algumas conquistas, como expansão das universidades, de modo 
que esta incluísse os menos favorecidos e a garantia no direito de 
mulheres e minorias. Todas essas transformações resultaram em 
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uma reflexão nas instituições de ensino. Além disso, esta foi uma 
época de propagação das teorias pedagógicas no Brasil, desta-
cando o pensamento de Jean Piaget e Skinner.

Conforme Ghiraldelli Júnior (2008) a lei 5.692/71 surge 
por meio de um projeto elaborado por um grupo de trabalho em 
junho de 1970, a mesma implantou o ensino profissionalizante 
ao nível médio, ela organizou o ensino de primeiro grau compre-
endendo o curso primário e ciclo ginasial, atendendo as crianças 
e jovens de sete a quatorze anos, além de tornar abrangente a 
obrigatoriedade de alunos de 4 para 8 anos na escola. O obje-
tivo para o ensino de primeiro grau destinado a formação das 
crianças e pré-adolescente conforme os conteúdos e métodos en-
sinados eram voltados para o desenvolvimento/aprendizado dos 
alunos.

A Conferência de Estocolmo ou Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972), proclama à ne-
cessidade de um critério e de princípios comuns que apresentem 
a todos os povos do mundo inspiração e guia que contribua com 
a perspectiva de preservar e melhorar o meio ambiente humano. 
Esta conferência foi a principal reunião sistematizada pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), em que centrava as questões 
ambientais e inicialmente a primeira atitude mundial com intui-
to de preservar o meio ambiente, pois a ação antrópica é respon-
sável pela degradação ambiental, isto representa grandes riscos 
a nossa sobrevivência e bem estar (RIBEIRO, 2010 apud COSTA 
et al, 2013).

No Piauí, sob o governo de Alberto Tavares Silva 
(15/03/1971 a 15/03/1975) o secretário da educação Raimundo 
Wall Ferraz enfrentou desafios para a implantação das escolas 
públicas, seguindo a nova lei de diretrizes e bases da educação 
nacional (lei n° 5.692/71). A partir daí foram realizadas ações 
nas áreas de planejamento educacional; sistematização do siste-
ma; projetos de Assessoria técnica aos Municípios; implantação 
do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento do pessoal para 
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a educação e Cultura-CENTREPEC; Estruturação dos Departa-
mentos de 1° e 2° graus, criação de 20 Superintendências Esco-
lares distribuídas por vários municípios do estado (MENDES, 
2012).

Um dos pontos marcantes na educação piauiense na déca-
da de 70 foi à implantação de plano de carreira do magistério pú-
blico estadual, instituído pelo Decreto 1.887, de 04 de outubro de 
1974. Para promover assistência aos alunos foram distribuídos 
milhares de livros didáticos, atendimento médico a estudantes, 
ampliação da merenda escolar, além de 3.613 bolsas de estudos 
destinadas a alunos carentes para ingressarem em instituições 
escolares particulares. Dentre os programas educacionais desen-
volvidos nacionalmente, no estado o Projeto Minerva foi um dos 
mais relevantes com um grande número de matriculas de alunos 
(5.353), alem de instalar 60 rádio-postos. O Movimento Brasilei-
ro de Alfabetização- Mobral chegou a matricular 89.000 alunos 
(MENDES, 2012).

Ainda durante o governo de Alberto Silva, o mesmo acre-
ditava na parceria da Universidade Federal do Piauí-UFPI com 
seus projetos relacionados ao desenvolvimento do Estado, mas 
para isso a universidade teria que ter mais dinamismo e ação. As-
sim, o governador usou de seu prestígio com o Governo Federal e 
coloca na reitoria o professor Hélcio Ulhoa Saraiva, PhD em So-
ciologia. Junto a nova universidade pretendia instalar um novo 
modelo que durante sua gestão criou a Comissão Permanente de 
Vestibular – COPEVE e realizou o primeiro vestibular unificado 
(MENDES, 2012).

E no ano de 1979 iniciou o governo de Lucídio Portela, 
onde ele deu continuidade as ações desenvolvidas pelo seu ante-
cessor, inclusive manteve o mesmo secretario de educação e cul-
tura do governo anterior. No governo de Lucídio Portela alguns 
segmentos da educação tiveram atendimento diferenciado, como 
foi o caso da Educação Rural que em seu governo ganhou co-
ordenação própria(CONDER) que passou a executar o EDURU-
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RAL, conseguindo edificar 35 salas de aulas, recuperando outras 
15 unidades todas na zona rural, além de qualificar 1.000 pro-
fessores leigos, 100 supervisores e 200 professores habilitados. 
A educação infantil, tão relegadas em outros governos, passou a 
ganhar maior atenção, visto no numero de unidades de educação 
e acolhimentos implantadas, chegando ao final de seu governo a 
uma matricula de 57.482 crianças entre 02 e 06 anos, (MENDES, 
2012).

No Piauí a década de 1970 foi marcada pela reforma tec-
nicista perante o governo militar, e a lei 5.692/71, que destinava 
a obrigatoriedade para as instituições escolares de ensino médio 
no Brasil, de exercerem como profissionalizantes. Com o objetivo 
de propiciar emprego aos estudantes e com isso controlar a pro-
cura para o ensino superior (SILVA, 2012).

Revisitação histórica da Escola Joaquim Parente

A Unidade Escolar Joaquim Parente, foi primeiro Ginásio 
criado na cidade de Bom Jesus-PI, pertence à rede estadual de 
educação, jurisdicionado a 14º Gerência Regional de Educação – 
GRE e atualmente funciona no turno manhã, tarde e noite, tendo 
também um Anexo na localidade de Eugenópolis, zona rural do 
município, ofertando ensino fundamental, ensino médio – EJA e 
os Programa Mais Educação, PDE interativo, PACTUE e meren-
da- PENAE. Esta instituição iniciou suas atividades de ensino em 
Janeiro de 1979, durante o Governo de Djalma Velloso. A escola 
recebeu este nome em homenagem ao ex-deputado e senador Jo-
aquim Santos Parente, atuando profissionalmente na cidade de 
Bom Jesus (PI).

Joaquim Santos Parente (1912-1974) filho de Odilon Pa-
rente e Raimunda Santos Parente. Ele foi corretor de imóveis e 
industrial e devido ao incentivo de seu irmão Marcos Parente que 
na época era deputado federal e candidato a senador pelo Piauí e 
que no ano de 1958 veio a óbito em um acidente de automóvel em 
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4 de Março daquele mesmo ano, motivou ainda mais a entrada do 
mesmo para carreia politica, filiando-se ao partido UND e se ele-
gendo a senador e após o regime militar de 1964 filiou-se à ARE-
NA e foi eleito deputado federal em 1966. Candidato à reeleição 
em 1970 ficou na suplência não chegando a exercer o mandato. 

Em 1979 foi inaugurada o primeiro Ginásio Estadual da 
região de Bom Jesus, por necessidade de atender a demanda de 
pessoas que se encontrava na região, pois a única escola que aten-
dia a cidade de Bom Jesus era a escola Normal “Odilon Parente”, 
mais seu ensino era privado e as classes menos favorecidas não 
tinham acesso aos estudos. Mediante a funcionalidade da Uni-
dade Escolar Joaquim Parente, a mesma se destacou como um 
grande gargalo no aspecto da formação educacional, a qual rece-
bia estudantes de várias cidades vizinhas. 

Um dos antigos professores que atuou na escola relatou 
que esta instituição foi um marco na historia de Bom Jesus, foi 
um momento de incluir alunos que não tinha oportunidade de 
estudar e assim conciliar o trabalho e os estudos. Em suas pa-
lavras: “era muito gratificante ensinar naquela época, alunos 
obedientes e interessados em aprender e pensava no futuro pró-
ximo”. Quanto ao momento atual em que vivemos a tecnologia, 
ele relata que: “o professor deixou de ser visto aos olhos do alu-
no, um ser de valor. Eles dão mais importância ao mundo ao 
seu redor do que a escola”.

Quanto a entrevista com uma das antigas diretoras, salien-
ta que: antes era mais fácil atuar na direção, tinha respeito de 
todos da escola, principalmente dos alunos. Os problemas refe-
rentes a escola eram solucionados na medida certa. No cenário 
de hoje a diretora coloca que:

Os avanços no campo da educação é uma evolução 
gratificante, por outro lado esse avanço vem acarre-
tado de sérios problemas dentro da escola, como é a 
questão da internet no celular. Sem falar que a família 
atualmente deixa a responsabilidade na escola e não 
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acompanha seus filhos. Os adolescentes não estão in-
teressados em sala de aula, e a relação com os profes-
sores não são das melhores, há muito desentendimen-
to, confronto.

Inicialmente em 1979, a escola funcionava dois turnos, 
manha e tarde, de 5ª ao 8ª série (atual 6º a 9º ano). Devido a 
inauguração dessa nova escola os alunos tiveram mais oportu-
nidades para estudar e não teriam a necessidade de irem para 
outras cidades ou mesmo pagarem uma escola particular mesmo 
sem terem recursos suficientes. 

Atualmente no ano letivo de 2015, a escola Joaquim Pa-
rente é formada por 28 docentes, onde a maioria é graduada e 
poucos possuem formação no magistério e especialização. O nú-
mero de alunos matriculado é aproximadamente 544 alunos em 
todos os turnos, divididos em oito (6) turmas no ensino funda-
mental e seis (12) turmas de ensino médio incluindo as turmas 
do EJA. A direção é representada por Orleans Oliveira, além do 
mais atuam nesta instituição, 1 porteiro (vigia), 2 coordenadores, 
1 secretárias, 1 bibliotecários, 2 zeladoras, 1 merendeira oficial e 
apenas uma (1) nutricionista que atende toda a região.

No ano letivo de 2014 teve inicio o Programa Mais Educa-
ção na Unidade Escolar Joaquim Parente1, onde os macro cam-
pos desenvolvidos são: acompanhamento pedagógico, esporte e 
lazer, meio ambiente, promoção e saúde. Este programa tem por 
objetivo criar condições para a construção coletiva do saber que 
possibilitem os educandos ampliar sua jornada escolar, plane-
jando situações decorrentes da aplicação e utilização de novos 
conhecimentos, visando à formação de cidadãos conscientes de 
seu papel na transformação social por meio da participação ati-
va e construção de novos saberes. Portanto a educação integral 
amplia a jornada escolar de 7 horas para os alunos, de modo a 
trabalhar todas as dimensões: social, cultural, educacional, eco-
nômica e política.

1 Informações cedidas pelo diretor na data de 29 de junho de 2015.
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O programa Mais Educação foi instituído pela Portaria 
Interministerial nº. 17/2007 e integra as ações de Plano de De-
senvolvimento da Educação2 (PDE), como uma estratégia do 
Governo Federal para ampliar a jornada escolar e a organização 
curricular, na perspectiva da Educação Integral. Este programa 
atende, prioritariamente, as escolas de baixo Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica – IDEB, que se encontrão em situa-
ções de vulnerabilidade social. 

As ações do Programa Mais Educação na escola Araci Lus-
tosa acontecem nos turnos oposto ao das aulas, atende 110 alunos 
que eram acompanhados por monitores e professores que estão 
empenhados na melhoria e aprendizagem dos alunos. No entan-
to, a escola tem dificuldade de executar o programa, na visão de 
um professor atual em relação a esse programa: “as vezes era 
perceptível que alunos faltavam interesse quanto à questão de 
não ter seu próprio espaço para praticarem suas atividades”. E 
devido a essas dificuldades, o Programa Mais Educação não teve 
como funcionar no ano de 2015, deixando os alunos muito apre-
ensivos e desanimados.

Considerações finais

Consideramos que esta instituição marcou a historia da 
educação do município, graças as suas relevantes contribuições. 
Pensar a história da escola Joaquim Parente é reconhecer a edu-
cação desta localidade, de modo a valorizá-la. Assim, esta ins-
tituição como as demais são de grande relevância, pelo fato de 
marcar a história da educação e contribuir para que a mesma 
prevaleça.

Percebemos que a região Sul do Piauí há uma necessida-
de de se conhecer a história das instituições escolares que ainda 
contribui para disseminar a educação e formar cidadãos. Me-

2 Registro retirado do Plano de ação da Unidade Escolar Joaquim Parente, do 
Programa Mais educação. Acessado dia 24 de abril de 2015.
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diante isso, é relevante realizar revisitações históricas destas es-
colas, sobre tudo levar informação principalmente para o âmbito 
escolar já que nela as informações são restritas e com pouco di-
vulgadas.

Percebemos que a revisitação histórica da Escola Joaquim 
Parente vem contribuir de modo geral para conhecer o funciona-
mento desta instituição, abrangendo desde sua origem e as novas 
contribuições na atualidade. De modo a valorizar a importância 
desta unidade escolar para com a educação da cidade de Bom 
Jesus (PI).
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PRÁTICA EDUCATIVA DO TELENSINO NO CEARÁ: HISTÓRIA E 
MEMÓRIA

ROBERTA LÚCIA SANTOS DE OLIVEIRA
Faculdade Latinoamericana de Educação – aseseditoracao@gmail.com

DIJANE MARIA ROCHA VÍCTOR
Universidade Federal do Ceará-UFC – dijanevictor@ufc.br

Introdução

Este estudo apresenta o Sistema Telensino no Estado do 
Ceará. O primeiro pressuposto justificador dessa pesquisa foi o 
interesse pessoal. Outro pressuposto importante foi a viabilidade 
da pesquisa, pois a relevância do tema possibilitou a existência 
de fontes para a realização da mesma. Podemos elencar como 
outra justificação a importância social e educacional desse traba-
lho, pois contribuirá para a preservação da história e da memória 
da educação cearense no período citado. Este estudo teve como 
objetivos construir uma narrativa histórica do Sistema Telensino 
no Estado do Ceará, colaborando para a preservação da memória 
da educação.

A pesquisa é de natureza historiográfica. As fontes utiliza-
das foram compostas por documentos oficiais e não oficiais e a 
memória dos sujeitos que participaram dessa história. Conside-
rando a afirmativa de Bosi:

[...] a memória permite a relação do corpo presente 
com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no pro-
cesso “atual” das representações. Pela memória, o 
passado não só vem à tona das águas presentes, mistu-
rando-se com as percepções imediatas, como também 
empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o espaço 
todo da consciência. A memória aparece como força 
subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e 
penetrante, oculta e invasora. (1994, p. 47).

As fontes utilizadas para coleta de dados foram primárias 
e secundárias. Os recursos materiais utilizados para a constru-

mailto:aseseditoracao@gmail.com
mailto:dijanevictro@ufc.br
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ção desta pesquisa foram documentos oficiais, tais como: i) O 
Parecer 760/74, do Conselho Estadual de Educação; ii) A Lei n. 
5692/71 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; iii) A 
Lei n. 9753/1973 que autoriza o Poder Executivo cearense a criar 
a Fundação Educacional do Estado do Ceará que geria a Univer-
sidade Estadual do Ceará e a TV Educativa do Ceará; iv) A Lei 
n. 10262/79 que transformava a FUNEDUCE em Fundação Uni-
versidade Estadual do Ceará e v) A Lei n. 10264/79 que criava 
a Fundação Teleducação do Estado do Ceará – FUNTELC, que 
incorporou a TV Educativa – TVE, dentre outros e também a fala 
dos orientadores de aprendizagem.

Neste ínterim, é válido lembrar que, segundo Martinho 
Rodrigues (2011, p. 408) “[...] tudo que possa veicular uma infor-
mação que interessa é fonte [...]”.

O início de tudo...

A implantação da TVE teve início no ano de 1966, quando 
o governador do Ceará, Cel. Virgílio Távora, requereu ao Con-
selho Nacional de Teleducação – CONTEL1, a concessão de um 
canal de televisão educativa para o nosso Estado. Tal solicitação 
foi atendida em abril de 1970. De acordo com Bodião,

Parece-me oportuno assinalar que a intenção de dotar 
cada estado brasileiro de uma emissora de televisão 
mantida sobre o controle estatal, foi uma medida de 
caráter exclusivamente político e que as motivações 
não foram, essencialmente, educativas. Dentro desse 
espírito é que deve ser entendida a iniciativa do, então 
governador do Ceará, Coronel Virgílio Távora que, em 

1 Órgão vinculado ao Ministério das Comunicações, criado pelo Código Brasileiro 
de Telecomunicações – Lei n. 4.117, de 27 de agosto de 1992. Disponível em: < 
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numero-
Publicacao=331&assuntoPublicacao=Exposi%E7%E3o%20de%20Motivos%20
n.%BA%20231%20/MC,%20de%2010/12/96,%20que%20encaminha%20a%20
%20Lei%20Geral%20das%20Telecomunica%E7%F5es.&caminhoRel=null&-
filtro=1&documentoPath=biblioteca/leis/exposicao_motivos_lgt.pdf>. Acesso 
em: 14set.2013.54
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março de 1966, através do processo 11.298/66 solici-
tou ao CONTEL uma canal para operação do que seria 
uma TV educativa par ao estado do Ceará. (1999, p. 
26).

Além de requisitar a concessão de um canal de televisão 
educativa, era necessário também criar, por meio de lei, o órgão 
que manteria a TV Educativa. E no dia 18 de outubro de 1973, o 
Governador César Cals sancionou e promulgou a Lei N. 9.753, 
que concebia a Fundação Educacional do Estado do Ceará – FU-
NEDUCE. Esta instituição foi constituída como personalidade 
jurídica de direito privado, possuindo autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, tendo como finalidade produzir ações 
educativas em todos os níveis de ensino, pesquisa e extensão.

A FUNEDUCE estava ligada à Secretaria de Educação, 
sendo administrada por um Conselho Diretor. A competência, o 
mandato e as atribuições desse Conselho eram estabelecidos por 
Estatuto, no qual o Presidente deste era nomeado pelo governa-
dor, como consta no §3º do Art. 7º. da Lei 9.753. Já em seu artigo 
8º e parágrafos 1º e 2º, esta Lei dispõe sobre o tipo de ensino que 
deverá ser oferecido pela TVE, podendo ser, além do ensino re-
gular, cursos de extensão cultural ou técnica e também difundir 
matéria que seja de interesse do público ou do Estado.

Art. 8º. – A TV-Educativa do Ceará ofertará á comu-
nidade programas de ensino sistemático relativos ao 
primeiro e segundo graus, obedecida a legislação per-
tinente.

§1º. – A TV-Educativa poderá oferecer ainda cursos 
especiais e de extensão cultural ou técnica bem assim 
divulgar matéria de relevante interesse público, ou da 
mais alta administração do Estado.

§2º. – A TV-Educativa colaborará a juízo de sua di-
reção, com diferentes organizações culturais e educa-
cionais, executando, sob convênio, programas instru-
tivos especiais, assegurada, porém, prioridade para 
programas análogos da Universidade Estadual do Ce-
ará. (CEARÁ, LEI N. 9.753, 18 de outubro de 1973).
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A próxima etapa a ser realizada foi solicitar a autorização 
pelo Conselho Estadual de Educação. Para isso, em 1974 o gover-
no do Ceará deu entrada, no Conselho, na solicitação de número 
1422/74.

A partir de então começou a tomar as providências refe-
rentes à aquisição do terreno para construção da sede da TV Edu-
cativa cearense. O local onde seria construída a TVE situava-se, 
e ainda situa-se, à Rua Osvaldo Cruz, 1985, no bairro Aldeota, 
em Fortaleza. O prédio estava previsto para ficar pronto no dia 
15.6.1973 e possuía 1400m2 divididos em dois pavimentos. No 
andar superior se localizava o Departamento de Engenharia e o 
local onde estavam instalados os equipamentos de controles, fil-
mes e slides. Cerca de 60% do prédio seria ocupado pelos Depar-
tamentos de Pedagogia e Produção. A construção da sede da TVE 
custaria aos cofres públicos cerca de um milhão de cruzeiros. A 
estrutura metálica que serviria de antena tinha 95 metros de al-
tura e os cofres públicos pagaram 312 mil cruzeiros, sendo que 
esta estrutura vinha de São Paulo. (O POVO, 15.05.1973, p. 10).

O Ceará desembolsou pela TVE 3.040.730 francos france-
ses (3.789.053,65 cruzeiros). O Estado deu 20% de entrada e o 
restante foi dividido em 10 promissórias avalizadas pelo Banco 
do Estado do Ceará – BEC. A empresa contratada foi a francesa 
Tomson – CSF Equipamentos do Brasil LTDA. Este valor incluiu 
as despesas com embalagem, transporte (aéreo ou marítimo) e 
colocação do material. (O POVO, 06.02.1973, p. 10). Quanto 
à viabilidade econômica e educacional para o Ceará, em depoi-
mento, a profa. Rita Facó afirmou o seguinte:

Bom, nós fizemos pesquisas naquela época, não fo-
ram pesquisas muito precisas porque nós tínhamos 
pouquíssimo tempo, o governador queria implantar 
o sistema antes de deixar o governo. Então, nós ve-
rificamos que, econômica e educacionalmente para 
o Estado, o melhor seria que nós fizéssemos como o 
Maranhão, que nós atuássemos no ensino de 5ª a 8ª 
série para dar terminalidade onde não era possível 
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essa terminalidade chegar pelas vias convencionais. 
(FARIAS, 2000, p. 43).

No dia 16 de outubro de 1974, o Conselho Estadual de 
Educação, por meio do Parecer 760/74, tendo como relator do 
processo o Conselheiro Jorgelito Cals de Oliveira, despachou o 
parecer aprovando a implantação do ensino regular de 1º grau 
pela TVE – Canal 5. 

É nesse sentido que entendemos ser o trabalho da TV 
Educativa – Canal 5 do Ceará, como um projeto de ex-
pansão, de complementação e de enriquecimento do 
ensino regular nos moldes pedagógicos mais atualiza-
dos e, como tal, julgamos que possa ser aprovado e 
aplaudido. (CEARÁ. PARECER 760/74).

Como se configurou a prática do Sistema Telensino?

No ano de 1972, o Governador César Cals iniciou a nome-
ação da equipe pedagógica que comporia a TV Educativa, come-
çando pelo convite feito à professora Antonieta Cals de Olivei-
ra, que, na época, era Assessora para Assuntos de Educação do 
Governo, para que ficasse à frente da parte pedagógica da TVE. 
(FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ. Um instru-
mento a serviço da educação e da cultura – 1974-1995. 
[s.d.]., p. 9).

A professora Antonieta Cals chamou os professores Igná-
cio Ribeiro Pessoa Montenegro, José Carneiro da Cunha e Ge-
rardo José Campos para, juntos, iniciarem as entrevistas neces-
sárias ao recrutamento do primeiro grupo pedagógico da TVE. 
E assim estava formada a equipe que iniciaria os trabalhos de 
pesquisa sobre a implantação do Telensino no Estado.

Após ser criado o Projeto Educativo do Telensino, come-
çou a produção do material de apoio para os orientadores de 
aprendizagem e para os alunos. Concomitantemente também 
iniciou um treinamento exclusivo para os técnicos que trabalha-
riam na televisão (FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ. 
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Um instrumento a serviço da educação e da cultura – 1974-1995. 
[s.d.]., p. 9-10).

Campos (1983), afirma que os criadores do Telensino ti-
veram muita atenção ao criá-lo, pois não desejavam copiar mo-
delos de outros locais. Foi pensada a realidade de nosso Estado, 
enxergando seus problemas, suas características e também sua 
carências. 

[...] Com o cuidado de não importar modelos, mas com 
a sabedoria de assimilar exemplos, os que criaram este 
sistema tiveram o mérito de recriar o que já existia com 
a preocupação de não copiar, para não arriscar a falhar 
com o compromisso de pensar a realidade cearense em 
seus problemas concretos, suas características e suas 
carências localizadas. (1983, p. 36).

A equipe visitou os Estados Unidos, São Paulo, Guanabara 
(atual Rio de Janeiro), Amazonas, Maranhão e Natal. No Mara-
nhão, a Profa. Antonieta e sua equipe visitou as instalações da 
TVE de lá e permutou experiências. Houve também um treina-
mento em “scriptwriter”2 e prática em roteiros de TV. Em Natal, 
ocorreu uma visita às instalações do Projeto SACI (Satélite Avan-
çado de Comunicações Interdisciplinares) que era responsável 
pela TVE do Rio Grande do Norte.

Depois de conhecerem e trocarem experiências com os 
outros Estados brasileiros, a Profa. Antonieta Cals, o professores 
Gerardo Campos, Ignácio Ribeiro e o José Carneiro da Cunha for-
maram as equipes que comporiam o Sistema Telensino do Ceará.

Definitivamente, foram criadas as equipes de diretores e 
professores especialistas nas áreas de Comunicação e Expressão, 
Estudos Sociais e Ciências, já treinados em linguagem de TV, ao 
mesmo tempo em que era recrutado o pessoal técnico (TELEVI-
SÃO EDUCATIVA DO CEARÁ, p. 18).

2 É um roteirista. Pessoa que escreve roteiros para diversos meios de comuni-
cação como filmes, programas de TV, videogames dentre outros. Disponível 
em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=in-
gles-portugues&palavra=scriptwriter>. Acesso em: 14set.2013.62
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De acordo aos relatos, todo o processo de implantação não 
ocorreu de maneira fácil. Houve luta e muito trabalho, pois pro-
fessores e também a própria comunidade onde o sistema foi im-
plantado demonstrou manifestação negativa. Corroborando com 
essa afirmativa, a profa. Rita Facó relata:

Bom, você vai me perguntar agora: era fácil implan-
tar o sistema de teleducação naquela época? Eu vou 
dizer que só foi fácil nos dois primeiros anos [...] a 
partir daí foi uma luta corpo a corpo ganhar a implan-
tação de sistema; em todo o Estado havia uma rejei-
ção natural das pessoas ao sistema de telensino [...] 
Em 75 nós tivemos mudança de governo, em 75 nós 
já estávamos com outro governador, com outro secre-
tário de educação, com outra estrutura de secretaria 
de educação. Então nós começamos a ter toda aque-
la luta junto à secretaria. Sempre houve grupos na 
Secretaria de Educação que nos apoiavam [...] mas, 
também, sempre fomos vistos como uma ameaça [...] 
Inclusive em algumas regiões era quase impossível 
entrar [...] a região norte foi uma das que reagiu mais 
à implantação do sistema. Por exemplo, a região de 
Sobral, Crateús, Tauá, Camocim, Granja, esse grupo 
todo nós sempre tivemos muita dificuldade de entrar 
[...] mas nós tivemos extrema aceitação na região de 
Quixadá, Quixeramobim, Limoeiro. (FARIAS, 2000, 
p. 47-48).

Em 1974, ano de inauguração da TVE, a equipe gestora foi 
composta pelas seguintes membros: Eng. Artur de Freitas Torres 
de Melo – Superintendente; Prof. Gerardo José Campos- Diretor 
do Departamento de Programação Pedagógica; Jornalista João 
Guilherme Neto – Diretor do Departamento de Produção e Prof. 
Carneiro da Cunha – Diretor do Departamento Administrativo.

Dando continuidade ao processo de criação e implantação 
do Telensino, no dia 7 de março de 1974 aconteceu a inauguração 
da sede da TV Educativa do Ceará, transmitindo as teleaulas para 
todo o Estado do Ceará. Na inauguração, estavam presentes au-
toridades locais e nacionais, dentre elas, o Ministro da Educação, 
Jarbas Passarinho. Em sua fala, o Ministro destacou o exemplo 
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que o Ceará estava dando aos outros estados brasileiros com re-
lação à educação.

No instante em que outros Estados como São Paulo bus-
cam novos meios para ampliar a escolaridade, o Ceará dava um 
grande exemplo implantando uma emissora que, além de edu-
car, difundiu a cultura através de programas especiais [...] gran-
de obra que entrega hoje aos cearenses, marcando uma nova era 
para a Educação neste Estado. (FUNDAÇÃO TELEDUCAÇAO 
DO CEARÁ, p. 32)

Pronto! Estava finalmente inaugurada a TV Educativa do 
Ceará. Agora era só começar a transmissão das aulas. Depois de 
tanto trabalho e de tantos obstáculos vencidos o Ceará começou 
a propagar cultura e educação pelas antenas da TVE. O estado 
cearense, agora, estava na vanguarda do ensino regular pela TVE 
servindo de exemplo para outras Unidades da Federação. De 
acordo com Dias e Brandão (2003), o Ceará foi o Estado que de 
fato implantou e usou o Telensino.

Segundo informações oficiais, esse sistema só existe 
no Estado do Ceará. Foi criado em 1974. Caracteri-
za-se pela existência de uma central de produção de 
programas televisivos ditos educativos (pois versam 
sobre conteúdos que são ministrados em qualquer es-
cola “tradicional”) – essa central se chama FUNTELC 
(Fundação de Telecomunicações do Ceará). (DIAS e 
BRANDÃO, 2003, p. 14).

Para a professora Lindalva Pereira do Carmo, Coordena-
dora de Desenvolvimento Técnico-Pedagógico da Secretaria de 
Educação Básica, a implantação do Telensino permitiu a amplia-
ção do ensino suprindo a carência educacional da época. 

Na realidade, quando o Telensino começou, nós está-
vamos entrando com a implantação da 5692, (...) Nós 
tínhamos apenas alguns ginásios e, quando a lei 5692 
veio com o ensino de 1º grau de 8 anos, implicou que 
todos os antigos grupos escolares fossem crescendo 
pra alcançar até a 8ª série, então, isso era uma deman-
da além da conta dos municípios e do estado. Então, o 
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Telensino quando nasceu, naquela época, nasceu para 
viabilizar a implantação da 5692, transformando as 
antigas escolas primárias em escolas de 1º grau de 8 
anos, a suprir a carência de pessoal e chegar aos mais 
distantes locais, onde isso não era possível.3

A criação do Telensino na década de 1970, segundo Souza 
et al (2003), espelhou entusiasmo com o surgimento das ideias 
tecnicistas que se embasavam na racionalidade técnica e na efi-
cácia produtiva de acordo com o modelo fornecido pelo mercado 
capitalista. Para Bodião (1999), o fato da pedagogia tecnicista ter 
dominando a educação na década de 1970, influenciou, de certo 
modo, na consolidação do Sistema. 

Assim, o Telensino surgiu com o objetivo de levar edu-
cação aos municípios cearenses mais distantes e localidades de 
difícil acesso, para suprir a carência de professores habilitados. 

O telensino nasceu com o objetivo de atender ao públi-
co de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, em idade 
de escolaridade, isto é, sem o caráter supletivo dado a 
tantas outras iniciativas nacionais. Objetivava-se ain-
da possibilitar o acesso à educação, às populações de 
localidades distantes, nas quais não houvesse pessoal 
qualificado para ministrar aulas nas séries terminais 
do ensino fundamental. (BARRETO, 2001, [s.p.].).

Sobre a necessidade de se ofertar educação para os discen-
tes em idade escolar residentes onde o ensino de 1º e 2º graus 
não chegava, Bodião sustenta que: “Como se pode ver, a expan-
são da oferta de vagas, naquele momento, parecia esbarrar na 
falta de professores, bem como na falta de recursos e o Telensino 
conseguia, ao seu modo, resolver o primeiro problema, sem com-
prometer o último” (1999, p. 26).

Inicialmente o Telensino transmitiu aulas somente para as 
5as e 6as séries do primeiro grau, cumprindo assim as exigências 

3 Depoimento retirado de BODIÃO. Idevaldo da Silva. Estudo sobre o cotidia-
no das classes do Telensino de uma escola da rede pública do Ceará. 
(Tese) Doutorado em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo. São Paulo, 1999.
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da Lei N. 5.692/71. Os municípios atendidos foram: Fortaleza, 
Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Cascavel, Pacajus, Maran-
guape, Caucaia, Beberibe e Trairi, atingindo um público de 4.139 
alunos distribuídos em 30 escolas. Em 1974, o Telensino só emi-
tiu aulas para a 5ª e 6ª séries do 1º grau; em 1975 passou a exibir 
também para a 7ª série e, a partir de 1976, passou a apresentar as 
teleaulas para os alunos de 5ª a 8ª série do 1º grau.

Quando o Telensino foi implantado, mais precisamente no 
período de 1974 -1977, todos os módulos transmitidos ao vivo, 
somente as aulas foram gravadas. Procedimento que gerou me-
nos ônus, porém, exigiu bem mais dos professores, realizadores e 
apresentadores. A partir de 1977 os módulos passaram a ser gra-
vados, e, por conta disso, o Sistema ficou mais oneroso. Campos 
(1983), foi bem imperativo quanto a questão:

[...] No início, de 1974 a 1977 os subsistemas de pro-
dução e de realização da TVE em estudo, caracteriza-
vam-se pela simplicidade na execução das mensagens 
teledidáticas, uma vez que somente as aulas eram gra-
vadas em “tapes”. Todos os módulos eram realizados 
e emitidos “ao vivo”, o que tornava o processo finan-
ceiramente menos oneroso e mais agilidade na dinâ-
mica de sua atualização. Este método exigia mais dos 
professores, realizadores e apresentadores. No ano de 
1977, a vontade natural e louvável de perseguir o “óti-
mo” gerou uma preocupação perfeccionista, incons-
cientemente influenciada pelo “padrão Globo” de tele-
visão de um aprimoramento sofisticado da imagem e 
uma decisão de gravar definitivamente os módulos. O 
sistema tornou-se em conseqüência, mais oneroso em 
termos financeiros e mais lento em termos de retro-a-
limenteação. [...] (1983, p. 94).

Considerações finais

Diante da análise dos documentos e entrevistas, pode ser 
notado que o Telensino alcançou um público muito maior do que 
se propôs inicialmente, que era levar educação aos municípios 
cearenses mais distantes e localidades de difícil acesso, para su-
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prir a carência de professores habilitados, pois não só levou o 
ensino de Primeiro Grau a essas localidades, como também au-
xiliou na expansão da graduação, a partir do momento que as 
disciplinas do Ciclo Básico foram transmitadas pela TVE. 

Destacamos, também, que o número de alunos atendidos 
pelo Sistema cresceu durante todo o período pesquisado. No ano 
de sua inauguração, o Telensino atendeu a 4.139 alunos, nas 5as 
e 6as séries, e em 1979, último ano do período pesquisado, ele 
prestou serviços educacionais a 17.685 alunos distribuídos em 
salas de 5as às 8as séries do primeiro grau.
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Introdução

O presente estudo narra o processo de elaboração que uti-
liza o que denominamos de Estado da Questão acerca de uma 
pesquisa sobre as “Instituições formadoras de enfermeiras na 
história da enfermagem brasileira” bem como tece reflexões sus-
citadas no decorrer desse procedimento no qual a coleta de dados 
ou o mapeamento dos achados ocorreu no período de dezembro 
de 2014 a março de 2015.

Para tanto, o Estado da Questão “é uma maneira que o 
estudante/pesquisador pode utilizar para entender e conduzir o 
processo de produção científica com relação ao desenvolvimento 
de seu tema, objeto de investigação” (NÓBREGA-THERRIEN; 
THERRIEN, 2010, p. 36), assim, sua relevância está “em am-
pliar e aprofundar a discussão no campo investigado ao perceber 
como, por quem e com quais objetivos essa temática vem sen-
do abordada, atentando ao rigor científico que lhe é pertinente” 
(NÓBREGA-THERRIEN, et al, 2008, p. 2).

É sabido que o acesso ao conhecimento que remete à re-
flexão, à criticidade e à ação não consiste em trilhar um caminho 
de respostas prontas, mas em buscar preencher as lacunas ainda 
existentes, no caso, na história que narra o desenvolvimento e a 
formação da enfermeira. Neste sentido, o presente trabalho teve 
como objetivo realizar o Estado da Questão inventariando os es-
tudos que investigam as instituições de formação da enfermei-
ra no Brasil no decorrer da história no período de dezembro de 
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2014 a março de 2015. E ainda, identificar as temáticas utilizadas 
por eles, bem como os objetivos e métodos com foco na formação 
desse profissional.

O caminho deste estudo é, portanto, caracterizar as temá-
ticas, objetivos e aportes metodológicos por eles utilizados, evi-
denciando o foco das contribuições de suas investigações. Parti-
mos do pressuposto de que toda história necessita ser narrada 
para ser compreendida e ao ser compreendida torna-se alicerce 
para a construção do conhecimento e de reflexão para novos ca-
minhos a serem trilhados. No presente texto, portanto, desve-
la-se também o desejo de identificar autores/pesquisadores que 
compreendem a relevância de se pesquisar a História da forma-
ção da enfermeira, dando abertura com suas publicações para o 
conhecimento do passado, fato que nos vai permitir realizar im-
portantes reflexões que contribuirão para o presente e o futuro 
da profissão de enfermagem.

 Os desafios da contemporaneidade na formação atual da 
enfermeira, por meio do conhecimento e análise realizada com 
foco nas primeiras instituições educativas no campo da enferma-
gem no país, vai propiciar um indicativo possível de respostas 
para enfrentarmos a complexidade inerente a formação desse 
profissional no século XXI.

Os primeiros passos para o Estado da Questão: a 
identificação das fontes de mapeamento 

O primeiro passo para desvendar o espaço pertencente à 
temática dentro da História da Enfermagem foi definir descri-
tores de busca, a saber: História da Enfermagem; e Escolas e 
Universidades de Enfermagem, visando responder as seguintes 
questões: o que se tem pesquisado sobre as escolas e universida-
des de Enfermagem no Brasil? Quando se pesquisa sobre as ins-
tituições que temáticas e metodologias utilizam estes estudos? 
Quais seus objetivos? Qual o foco de suas contribuições? O que 
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estas pesquisas apontam sobre essa formação? As buscas foram 
realizadas na base de dados PERIÓDICOS CAPES utilizando-se 
dos descritores acima citados. 

Considerando a grande quantidade de textos e cientes 
que os descritores alcançavam vários assuntos que não seriam 
necessariamente relacionados à temática de interesse, optou-se 
por fazer uso de alguns critérios de inclusão de modo a filtrar os 
achados. Neste sentido, a primeira iniciativa foi utilizar as aspas 
nos dois descritores, de forma que a utilização de aspas permi-
tiu selecionar apenas os textos que continham, de fato os termos 
História da Enfermagem; e Escolas e Universidades de Enfer-
magem, encontrando um total de 217 artigos. 

Ao refinar os 217 artigos pela opção: revisados por pares, 
publicados em português e disponível na base de dados do Scielo 
Brasil, e após leitura dos títulos e resumos, o resultado final para 
essa busca, foi de 25 achados. Todos esses textos foram lidos na 
íntegra para descrição e análise. 

Após refinada triagem dos 25 artigos encontrados, ex-
cluíram-se os repetidos e os que fugiam da temática sobre as 
instituições de formação da enfermeira no Brasil no decorrer 
da história, por tratarem de questões sociais dos pacientes, de 
abordarem outros cursos como o de Medicina, Fisioterapia, 
Odontologia e a área de Saúde Pública. Com o mapeamento for-
matado passamos para organização e analise dos 13 trabalhos 
finalmente selecionados.

O que dizem os artigos de periódicos sobre as instituições de 
formação da enfermeira: temas, objetivos e metodologia 

Dos 13 artigos selecionados, produzidos no período de 
2005 a 2011, sobre as instituições formadoras de enfermeiras na 
história da enfermagem brasileira, foi possível proceder uma or-
ganização dos achados em três itens ou questões gerais: os que 
abordam as Circunstâncias de criação das instituições (5); a 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

INSTITUIÇÕES FORMADORAS DE ENFERMEIRAS NO BRASIL: O ESTADO DA QUESTÃO

323

Artigos Completos
GT 4 – História e Instituições Educacionais

trajetória histórica do ensino nas instituições (6); e os que têm 
como foco as Instituições e currículo (2). Sendo possível com es-
tes três itens, trabalhar com as temáticas, objetivos e métodos de 
cada um deles.

Observou-se que dos estudos sobre as instituições de for-
mação das enfermeiras no Brasil, no decorrer da história, na te-
mática que trata das Circunstâncias de criação das instituições, 
os artigos revelaram a intenção dos autores em destacar a finali-
dade e em quais circunstancias foram criadas as escolas e univer-
sidades que ofertavam cursos de enfermagem. 

Com esse foco, o estudo de Antunes e Sanna (2006), tratou 
das circunstâncias histórico-sociais de criação da primeira esco-
la de enfermagem no Vale da Paraíba, a Escola de Enfermagem 
Dom Epaminondas. O estudo teve como objetivo descrever em 
quais circunstâncias foi criada a escola, em aspectos histórico-
sociais, e analisar quais foram as estratégias para sua implan-
tação. Este foi um estudo histórico-social, tendo sido realizada 
uma pesquisa documental, cujas fontes primárias foram acervos 
documentais pessoais e institucionais, que consistiram em di-
plomas, atas de atividades, relatórios da diretoria, anotações dos 
professores durante as aulas bem como seus diários de classe e 
documentos de divulgação. 

Vilar, Borges e Santos (2008) estudaram a Escola Maria 
Antoinette Blanchot e a institucionalização do ensino de enfer-
magem no Piauí, com o objetivo de realizar uma descrição segui-
da de análise sobre como se deu a institucionalização dessa esco-
la, que é considerada um marco no ensino de enfermagem para o 
Piauí. Estudo histórico, tendo utilizado a história oral temática, 
com entrevistas a quatro professoras ativas na escola, duas ex
-alunas e uma ex-secretária da escola, que era enfermeira. Foram 
utilizadas ainda, fontes documentais, doadas pelas entrevistadas, 
como fotografias e planos de cursos e de disciplinas. As fontes se-
cundárias foram a literatura acerca do ensino de enfermagem e 
atuação das religiosas.
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A temática defendida por Figueiredo e Baptista (2009) 
trata do Curso de Enfermagem da Universidade de Juiz de Fora, 
no período de 1977, quando o curso foi criado, a 1979, data em 
que o curso começa a funcionar. O objetivo das autoras foi apre-
sentar as características do referido curso e discutir as razões que 
motivaram sua criação. Para tanto tratou-se de um estudo his-
tórico-social que teve como fontes primárias de pesquisa, docu-
mentos escritos e depoimentos orais.

Campista et al (2009) realizaram um estudo quantitativo 
sobre o panorama do campo da educação superior em Enfer-
magem no Estado do Espírito Santo. O objetivo do estudo foi 
apresentar os cursos superiores de enfermagem, que estavam 
funcionando no Estado do Espírito Santo e fazer uma análise de 
como estes cursos estão distribuídos em instituições públicas e 
privadas, discutindo as influencias sócio-históricas que permea-
ram o processo de criação dos cursos. Para tanto, é um estudo ao 
qual os autores nomearam como histórico-social, tomando como 
fontes primárias, dados sobre os cursos superiores de enferma-
gem no Espírito Santo e como fonte secundária, literaturas sobre 
História do Brasil.

Baptista et al (2010) realizaram um estudo quantitativo e 
qualitativo sobre os nexos entre o contexto histórico e a expansão 
do número de cursos superiores de Enfermagem nas regiões Su-
deste e Sul do Brasil, objetivando empreender um levantamento 
do número de cursos superiores de enfermagem que estivessem 
em funcionamento ao final de 2007; realizar comparação entre os 
números de cursos que possuíam vínculo com instituições priva-
das. Além de analisar os nexos existentes entre o contexto histó-
rico e a vinculação institucional desses cursos. Os autores identi-
ficam o estudo como histórico-social, as fontes primárias foram 
coletadas no site do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa 
Anísio Teixeira no ano de 2008, passando por categorização e aná-
lise estatística. As fontes secundárias consistiram em relatórios de 
pesquisa, recortes de jornais, artigos, livros, dissertações e teses.
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Os textos que abordaram a temática da trajetória histó-
rica do ensino nas instituições, apresentaram objetivos relacio-
nados ao resgate histórico dos acontecimentos que marcaram o 
ensino de enfermagem, destacando os movimentos, a identidade 
da enfermeira, emblemas e rituais utilizados ao longo dos anos. 

Oguisso e Tsunechir (2005) investigaram a história da 
Pós-Graduação na Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, visando descrever a trajetória histórica do curso de 
pós-graduação em enfermagem nesta escola; e ainda, identificar 
quantas gerações de doutores se formaram desde 1973. Tratou-
se de um estudo histórico, utilizando-se de pesquisa documen-
tal, com fontes primárias compostas por documentos e registros, 
tais como registros dos alunos que receberam titulação, e dos 
professores que os firmaram, além de relatórios, publicações e 
documentos relacionados ao curso de pós-graduação. O estudo 
também se utilizou da história oral, tendo participado os docen-
tes que vivenciaram o período analisado. 

O foco do estudo de Hahn et al (2006) foi o ensino de en-
fermagem em Lajeado, RS, no intuito de fazer um resgate histó-
rico do ensino de enfermagem no município de Lajeado, tendo 
como recorte temporal a segunda metade do século XX. O estu-
do, de natureza histórica, se utilizou da história oral como fonte 
primária, entrevistando docentes, alunos, diretores, médicos e 
enfermeiros que vivenciaram o processo de ensino e aprendiza-
gem nas instituições de formação da enfermeira no período, to-
talizando 28 sujeitos. Como fontes secundárias foram analisados 
documentos como o currículo, certificados e fotografias perten-
centes às três instituições existentes e foram analisadas segundo 
o modelo de análise de conteúdo de Bardin. 

Ao estudar as circunstâncias do processo de reconfigura-
ção da Escola Profissional de Assistência a Psicopatas do Distrito 
Federal, Amorim e Barreira (2006), objetivaram fazer uma des-
crição dos movimentos realizados pela saúde pública e a psiquia-
tria visando se adequar às políticas do período Vargas. E ainda, 
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fazer uma análise de características da Escola Profissional de En-
fermeiros e Enfermeiras e da Escola Anna Nery, que possuem 
visões diferenciadas. Estudo identificado pelos autores como 
histórico social, com pesquisa documental. As fontes primárias 
foram escritos oficiais e fontes secundárias, a literatura sobre 
História do Brasil.

Campos e Oguisso (2008) pesquisaram sobre a Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo e a reconfiguração da 
identidade profissional da Enfermagem Brasileira, visando refletir 
sobre as representações da identidade profissional da enfermagem 
brasileira. O estudo é apresentado como histórico, tendo sido re-
alizada pesquisa documental em fichas de admissão dos alunos.

Toledo et al (2008) reconstruíram a história da Escola 
de Enfermagem Hermantina Beraldo, por meio da análise dos 
emblemas e rituais utilizados na escola, com o objetivo de apre-
sentar as características da escola e os emblemas e rituais que 
eram utilizados na instituição e em quais ocasiões eram utili-
zados. Os autores identificaram o estudo como histórico-social, 
tendo como fontes primárias, documentos escritos e fotográficos 
encontrados na escola. E as fontes secundárias foram referentes 
à História da Enfermagem Brasileira, a História do Brasil e a his-
tória da própria escola.

Ao analisar o ensino de enfermagem no Ceará durante o 
período de 1942 a 1945, Therrien et al (2008), tiveram como ob-
jetivo resgatar a trajetória do ensino de enfermagem cearense, 
contribuindo com a preservação da história e memória da enfer-
magem cearense. Tratou-se de um estudo de natureza histórica, 
tendo como fontes primárias documentos escritos e quadros de 
concludentes das primeiras turmas, bem como a história oral, 
com depoimentos de pessoas que vivenciaram os acontecimentos 
relacionados ao ensino no período. Vale ressaltar que os entre-
vistados foram selecionados a partir dos quadros de formatura 
analisados e a pesquisa também pode contar com a doação de 
fotos, currículos, atas e portarias, por parte dos sujeitos. 
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 Os textos que se referiram às temáticas voltadas para as 
Instituições e Currículo, objetivaram analisaram aspectos como 
a criação dos currículos de determinadas escolas, as diferenças 
existentes entre currículos e ainda, identificar a influência de 
áreas de conhecimento específicas, presentes nos currículos de 
escolas de enfermagem, como as Ciências Humanas e Sociais. 

Nessa perspectiva, o estudo de Araújo e Sanna (2011) res-
gata o papel das Ciências Humanas e Sociais na formação das 
primeiras enfermeiras cariocas e paulistanas da Escola de En-
fermagem Ana Nery e da Escola de Enfermeiras do Hospital São 
Paulo, o objetivo do estudo consistiu na análise do currículo dos 
cursos superiores das duas escolas, visando identificar suas se-
melhanças e diferenças. O estudo é descrito pelos autores como 
de natureza histórica no qual fundamentou-se na análise dos 
currículos da escola. 

Silva e Gallian (2009) optaram por estudar a Escola de En-
fermagem do Hospital São Paulo e seu primeiro currículo (1939-
1942), tendo como objetivo descrever e analisar como ocorreu a 
criação do currículo da escola. Este estudo foi intitulado como 
de abordagem histórica e a pesquisa documental foi fundamen-
tada na visão crítica de Le Goff com relação às decisões a serem 
tomadas em uma pesquisa documental, considerando a intencio-
nalidade dos documentos. A busca ocorreu em livros, atas, docu-
mentos administrativos, fotos, jornais e manuscritos retirados da 
própria escola. Foram entrevistados profissionais pertencentes à 
instituição. 

Do total de 13 artigos submetidos à análise, observou-se 
que estes foram publicados no período de 2005 a 2011, tendo 
sido publicados na região Sudeste (11), seguida pela região Nor-
deste (2).

Dentre as metodologias mais utilizadas predominou os 
estudos que se identificaram como de abordagem histórica (7) 
e os que se identificavam como uma abordagem histórico-social 
(6). Dos 13 estudos analisados, apenas um, utilizou a abordagem 
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quantitativa, analisando 12 escolas de enfermagem, enquanto 
que 13 utilizaram a pesquisa documental, e um total de 5 destes 
estudos incluíram também a história oral. 

Considerações finais 

Percebeu-se que as temáticas e objetivos envolvendo as 
instituições de formação da enfermeira no Brasil dos estudos 
mapeados e analisados, tinham como foco os assuntos relacio-
nados às circunstancias nas quais foram criadas as universida-
des e escolas de enfermagem, o percurso histórico do ensino de 
enfermagem nestas instituições analisadas e a análise dos currí-
culos utilizados por estas instituições. Desta forma, dos 13 arti-
gos inventariados, 6 objetivaram discorrer acerca da trajetória 
do ensino nas instituições, 5 enfatizaram as circunstâncias de 
criação das escolas e cursos de enfermagem nas universidades 
brasileiras e 2 focaram no estudo dos currículos das instituições 
investigadas.

Os achados assinalaram que as pesquisas sobre as institui-
ções de formação da enfermeira no Brasil, no decorrer da histó-
ria, foram desenvolvidas com base em fotografias, documentos 
escritos, leis, currículos, entre outros, tendo a análise de muitas 
dessas fontes primárias sido acompanhadas de entrevistas e uso 
da história oral, de modo a complementar os achados da pesqui-
sa documental, que esteve presente em 12 dos textos analisados 
com exceção de um que foi descrito pelos autores como de abor-
dagem quantitativa. 

Vale ressaltar que todos os artigos foram selecionados tam-
bém por se identificarem como estudos de natureza histórica, o 
que possibilitou maior aproximação com o objeto de estudo que 
envolve, mais especificamente, a trajetória histórica dessas insti-
tuições de formação. Por tanto, ao reunir todas as temáticas e os 
objetivos, elementos como a criação, principais acontecimentos 
históricos e o currículo, foram caminhos possíveis que nos levam 
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a entender o papel dessas instituições de formação da enfermeira 
na história e o contexto no qual estas estavam inseridas. 

Contudo, há necessidade de aprofundar os estudos sobre 
a temática, realizando buscas em diferentes bases de dados com 
foco nas escolas de enfermagem e universidades, sendo estas um 
rico objeto de análise para compreender melhor a dinâmica da 
história da formação da enfermeira no Brasil e assim diversificar 
por meio da ampliação, a discussão acerca da temática ora ana-
lisada. 
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Introdução

Difícil pensar em um currículo para formação de profes-
sores que atenda a todos os anseios da sociedade. A escola de 
hoje foi sonhada pela geração de nossos avôs, planejada pela 
geração de nossos pais, concretizada por nós e vivenciada por 
nossos filhos. Esta escola, contudo, em muito se parece com a 
de tempos atrás: mesmos ambientes arquitetônicos, estruturas 
físicas semelhantes, abordagens pedagógicas que se repetem de 
tempos em tempos. Materiais didáticos que presumivelmente 
são atualizados através de mídias alternativas, mas que no fundo 
são sempre repetitivos e muito semelhantes. Muda o suporte, a 
cor, o manejo, mas a essência não. Textos didáticos, que durante 
certo período da história eram apenas registros alfabéticos, hoje 
são escritos permeados por desenhos que pouco ou nada acres-
centam aos “conteúdos” apresentados. Imagens que “enfeitam” o 
texto, mas que não contribuem para o entendimento do que está 
sendo exposto. A escrita e o desenho são representações gráfi-
cas. A escrita é um desenho em particular, é um código específi-
co usado para comunicar ideias. Das garatujas iniciais que toda 
criança faz, passar para o desenho e depois para a escrita parece 
implicar, mesmo sem ser intencional, o abandono gradativo da 
garatuja e do desenho. 

É comum solicitar a uma criança dos anos iniciais da esco-
laridade que complemente suas ideias com desenhos se não “der 
conta” de escrever o que deseja, mas não é usual pedir aos alunos 
maiores que façam o contrário, desenhem se quiserem comple-
mentar/ampliar o que escreveram com o código alfabético. Por 

mailto:ampliblik@gmail.com
mailto:mapi@ufpr.br
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de trás desta constatação, surge a pergunta: qual a importância 
do desenho na formação de professores da Educação Básica? As 
licenciaturas oferecem disciplinas que auxiliam o futuro profes-
sor a entender o quanto o desenho (não apenas o desenho da es-
crita alfabética) pode ajudar os alunos na construção dos saberes 
escolares? A resposta às indagações formuladas é, infelizmente, 
negativa; sabemos que raramente uma dada disciplina valoriza 
a linguagem visual. Mas por que o “abandono” do desenho, se 
este pode, e muito, contribuir para a assimilação, apropriação e 
construção de saberes escolares? “Cobrar” do aluno que utilize a 
linguagem gráfica com toda sua capacidade expressiva deixa de 
ter sentido se isto não é ensinado nem incentivado por este pro-
fissional que está em sala de aula. Mas como exigir do professor 
se ele não tem nenhuma disciplina no seu currículo de formação 
que permita não apenas entender o que seja grafismo, mas prin-
cipalmente desenvolver plenamente a habilidade de utilizá-lo? 

 O estudo tem como objetivo discutir conceitos básicos 
sobre o movimento gráfico no plano, e o grafismo identificado 
como escrita e como desenho, destacando a importância que da 
Expressão Gráfica na formação de professores. 

Linguagens gráficas 

Parece ser banal comentar que toda representação gráfica 
expressa pensamentos e idéias, no plano bidimensional e/ou no 
espaço tridimensional. Linguagens manifestam ideias, expres-
sões (gráficas ou não) as representam, são o pensar individual e/
ou coletivo, expressado por símbolos, sinais grafados em superfí-
cies planas e/ou tridimensionais. O grafismo pode ser considera-
do como “produto” desta expressão. 

O termo grapho vem do grego gráphein e significa “escre-
ver, descrever, desenhar” (CUNHA, 1997, p. 392). Estas palavras 
têm significados muito próximos e confundem-se em seu en-
tendimento sugerindo uma sinonímia. Se durante muito tempo 
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acreditou-se que o desenho precedia a escrita e paulatinamente 
um substituía o outro, hoje sabemos que isto não necessariamen-
te é verdade, pois, segundo Tolchinsky (1995), 

desde a aparição das primeiras notações – cujos indí-
cios são relativos ao paleolítico superior (entre 29 mil 
e 11 mil anos) e estão presente tanto na Ásia ocidental 
como na Europa -, os desenhos de animais coexistem 
com formas não-icônicas, em formas de traços para-
lelos feitos em ossos. (TOLCHINSKY, 1995, p. 196).

Pensar, portanto que há uma sequência linear a ser segui-
da no percurso do aprendizado da escrita, a partir de desenhos, 
não é necessariamente correto. São processos comprovadamen-
te concomitantes que se hierarquizam de acordo com a influ-
ência ou não do professor de sala de aula. Se ele acredita que é 
importante valorizar a escrita, o aluno será cobrado a escrever, 
muito mais do que desenhar. Se ambos os registros forem valo-
rizados e incentivados pelo professor, a tendência é que os alu-
nos intercalem desenhos e escritas em suas atividades diárias. 
E isto é muito mais uma questão de olhar pessoal do professor, 
de sensibilidade desenvolvida, mas não necessariamente em sua 
formação profissional. 

Nos currículos brasileiros, tanto do curso de Pedagogia 
quanto das Licenciaturas, não há nenhuma disciplina específica 
que valorize a expressão gráfica, entendida de forma mais am-
pla. O letramento das crianças aponta para uma alfabetização da 
leitura e da escrita. Por que não pensar em preparar professores 
para outros letramentos e alfabetizações? Os currículos são es-
tanques, gavetinhas bem organizadas que não permitem a cria-
ção de interfaces entre os saberes. 

Harper (1980), em seu livro denominado Cuidado escola! 
apresenta uma imagem bem explicativa: alunos, não importa de 
que faixa etária, com a cabeça subdividida em saberes que não se 
“misturam” porque estão engavetados. (Figura 1).
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Figura 1 – Saberes engavetados.

Fonte: Harper, 1980, p.64.

Cada ciência, cada linguagem tem códigos particulares, 
em alguns casos, os sinais, os símbolos são utilizados por mais 
de uma área de conhecimento. Por exemplo, a Física precisa do 
código matemático para se expressar. A Geografia utiliza-se de 
códigos matemáticos e também de códigos escritos alfabetica-
mente. A História se expressa por escritas das mais variadas, 
desenhos, gráficos, oralidade. São linguagens que se entrelaçam 
e se misturam, no intuito de facilitar o entendimento e o aprendi-
zado de quem os lê, mas não é isso que é ensinado nas faculdades. 

Os cursos de formação de professores trabalham as áreas 
em si, separadas por limites nem sempre tão claros. O professor 
em formação não é preparado para ultrapassar o que está posto 
como correto e único: a utilização de uma linguagem e de um có-
digo específico de sua área. Ele não é incentivado a utilizar outras 
maneiras de expressar as suas idéias, responder aos questiona-
mentos naturais que surgem quando se estuda alguma coisa, mas 
com outros símbolos. 

Beveridge (1980, p. 4) afirma que “muitos dos grandes 
cientistas, entre eles Einstein, usaram símbolos visuais ao in-
vés de símbolos verbais, ao tentar resolver um problema”. Este 
pensamento imaginativo, representado graficamente, conduz a 
outras formas de expressar as ciências, leva à utilização de ou-
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tras linguagens que não apenas a escrita acadêmica, mas pode e 
quando permite aclarar ideias, sugere uma abertura para a lin-
guagem coloquial, gráfica, corporal, entre várias alternativas e 
outras possibilidades, como a utilização dos sentidos. 

Seria ousadia pensar em expressar um conceito da Mate-
mática, por exemplo, utilizando linguagens artísticas? Difícil en-
contrar um professor que assim o faça. Pensemos então em como 
explicitar a diferença entre a estrutura do carbono ao se formar 
para o grafite e para o diamante, somente em uma aula expositi-
va oral; ou apresentar aos alunos o que seja uma célula sem ter ao 
alcance um microscópio e somente falar; ensinar o que seja DNA 
sem nenhum apoio visual. 

Todas estas atividades podem parecer pouco usuais, mas 
nem tanto. Todas elas poderiam ser apresentadas por meio de 
manifestações gráficas para a “construção” de imagens mentais. 
Ao ensinar, o bom professor conta “histórias”, histórias que se 
organizam mentalmente em uma sequência de imagens, que per-
mitem o aprendizado dos alunos. 

O mundo mudou, a maneira de se entender a vida, olhar 
para os outros, relacionar-se com eles e com o conhecimento fi-
cou diferente. E por isso, refletir sobre outras possibilidades de 
comunicação e transmissão escolar, com o intuito de auxiliar o 
aprendizado, é indispensável. 

Expressão gráfica, imagem e formação docente 

Para Meira (2003, p.132), “o sujeito enfrenta, hoje, no co-
tidiano, uma verdadeira epopéia do olho e da pulsão de ter que 
ler com o olhar”. A leitura com o olhar é uma leitura realizada por 
meio de diferentes códigos. Ensinar a ser capaz de decifrá-los, co-
municar-se por meio deles é o que as instituições de ensino – dos 
mais diferentes graus – deveriam fazer. Mas a autora alerta que 
“não se prepara o professor para desempenhos comunicativos e 
expressivos ao nível do desafio do ensino e das crianças atuais, 
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não se prepara o professor, sobretudo, para dialogar com o mun-
do através de um universo imaginal.” (MEIRA, 2003, p. 132-3). 

Segundo Lencastre e Chaves (2003), todos os professores, 
independente de sua área de ensino, reconhecem as potenciali-
dades da utilização de imagens no contexto educativo, mas em 
sala de aula utilizam os recursos visuais de forma limitada. Os 
professores preferem ensinar com palavras e não com imagens, 
pois em geral se sentem tanto inseguros ao utilizá-las; por outro 
lado, encontramos alunos cada vez mais familiarizados com as 
mensagens visuais; a nova geração nasceu num universo invadi-
do pela imagem.

Retornamos, portanto, ao problema central: como formar 
o professor para que alunos e professores possam utilizar expres-
sões gráficas das mais variadas para ensinar e aprender? E o que 
a autora Laura Sandroni quer dizer ao afirmar que “a ilustração 
é a representação gráfica de uma ideia, sendo comum pensar-se 
que a imagem está apenas ligada ao texto”. A imagem, contudo, 
“pode ser um elemento decorativo no livro, pode ser fiel ao texto, 
mas pode ir além do texto”. (SANDRONI, 1987, p.38).

Ambas as perguntas nos remetem a pensar em uma forma-
ção de professores que permita, a eles mesmos e aos seus alunos, 
o ultrapassar dos limites acanhados das linguagens e dos códigos 
específicos que cada disciplina do currículo de formação de pro-
fessores determina. Não necessariamente criar uma disciplina 
específica nos cursos, mas sim, transitar pelas diferentes áreas do 
saber utilizando variadas linguagens, principalmente utilizando 
aquela que permite a visualização do que se quer ensinar.

Como exemplo, imaginemos duas situações: uma, em que 
o que queremos ensinar não seja possível de ser visto no mun-
do real e tenha que ser “imaginado” – a estrutura do carbono 
ao formar o grafite e ao formar o diamante, e outra em que o 
olho humano não consegue ver o todo e sim, precisa como que 
“encolher” o objeto para entendê-lo – uma casa e sua maquete 
correspondente.
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O lápis é um objeto dos mais comuns e ao mesmo tem-
po um objeto que permite uma indescritível sensação de poder. 
Rabiscar, escrever, e isto simplesmente utilizando um lápis. O 
grafite, o que faz o grafismo, é formado por moléculas de carbono 
que se organizam no formato b da figura 2 abaixo. São como lâ-
minas finíssimas que permitem o deslizamento por sobre o papel 
e deixam um rastro característico. Mas, muitos alunos pergun-
tam: por que este mesmo carbono pode produzir o diamante, o 
material mais duro que conhecemos se ele parece ser tão “mole”? 
Somente com o auxilio de uma explicação visual podemos dizer 
que a pressão da profundidade da Terra sobre este carbono faz 
com que ele se organize de outra forma. De maneira diferente 
das finíssimas lâminas do grafite, as moléculas de carbono se es-
truturam em tetraedros que se parecem com a figura 2a e então 
produzem o diamante.

Figura 2 – moléculas de carbono
   

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/artigos/imagens/
nanotecnologia-2.gif

A segunda situação parece ser mais fácil de ser entendida. 
Pensemos em uma casa. Vê-la na totalidade não é possível já que 
é maior do que o que conseguimos abarcar com o nosso olhar, 
mas uma representação bidimensional, a planta (Figura 3a) e a 
tridimensional, a maquete (Figura 3b) auxiliam a visualizar este 
todo: a casa. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/artigos/imagens/nanotecnologia-2.gif
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/artigos/imagens/nanotecnologia-2.gif
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Figuras 3 – Representações de planta e maquete de residências.

Fontes: <http://farm4.static.flickr.com/3534/3883685339_fe37cf25a4.jpg>; 
http://3.bp.blogspot.com/_NSwm-69wacA/SlylgNjYxYI/AAAAAAAAAKo/TkE-
TI70SOf0/s400/1.JPG 

Estes exemplos são bastante comuns, mas poucos profes-
sores se apropriam destas linguagens diferenciadas para ensinar 
durante os cursos de formação inicial. 

É importante fazer com que o professor perceba a impor-
tância da imagem no ensino e de que ela nunca irá assumir seu 
lugar, pois a imagem não substitui o professor, a imagem aumen-
ta a sua capacidade de comunicação. Cabe ao professor a tarefa 
de estabelecer a ligação entre seus alunos e as imagens: é o pro-
fessor que auxiliará no processo de “leitura da imagem”, fazendo 
a associação com o conhecimento prévio que os alunos têm a res-
peito da mensagem que a imagem se propõe a transmitir.

Ao professor cabe a tarefa da alfabetização visual, isto é 
cabe ao professor desenvolver as capacidades perceptivo-visuais 
através da leitura crítica das imagens e combiná-las com outras 
formas de linguagem, como a escrita e a verbal. Com a leitura de 
imagens o professor ensina a “ver” e ensina a “pensar”.

Considerações finais

A ideia de se usar a visão para o entendimento de concei-
tos e demonstrações não é nova, mas é muito pouco utilizada em 

http://farm4.static.flickr.com/3534/3883685339_fe37cf25a4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_NSwm-69wacA/SlylgNjYxYI/AAAAAAAAAKo/TkETI70SOf0/s400/1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_NSwm-69wacA/SlylgNjYxYI/AAAAAAAAAKo/TkETI70SOf0/s400/1.JPG
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sala de aula. No século XVII, Jan Amos Comenius (1592-1670), 
associando imagens e textos vislumbrou um novo caminho para 
o ensinar e o aprender; sua obra Orbis sensualium pictus é con-
siderada o primeiro texto escolar ilustrado.

Esta mesma forma de entender a importância da ima-
gem para a explicação das ideias foi retomada por Denis Dide-
rot (1713-1784) e Jean le Rond D’Alembert (1717-1783) no sé-
culo XVIII, quando da escrita e da publicação da Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, a 
primeira enciclopédia publicada na Europa, uma obra formada 
por 28 volumes com 71.818 artigos e 2.885 ilustrações, dando 
uma média de praticamente 25 artigos para cada página de ilus-
trações, sendo que assim os conceitos eram explicados por meio 
de duas linguagens, dois códigos: a escrita e o desenho. 

A representação gráfica pode ser entendida como uma 
forma mais precisa de visualizar ideias de um mundo material, 
porém sabemos que ela não permite explicitar, a partir de um 
certo ponto, por exemplo a n-dimensionalidade, ideias abstratas 
complexas que superam a possibilidade de representação gráfi-
ca. Também percebemos que perde muito da sua eficácia quando 
tratamos de conceitos abstratos quando se chega ao ponto de não 
haver condições de simbolizá-los graficamente.

Há uma clara interface entre a representação gráfica es-
tática e a imagem mental, virtual. A atual e crescente tendência 
da representação virtual, pela informática, nada mais é que uma 
confirmação disto. É importante salientar que a representação 
gráfica é tão forte que se aventura até em outras formas de co-
municação humana como a música, pintura, escultura, filmes e 
principalmente desenhos animados que têm a sequência de in-
formações trilhadas em sincronia entre imagens e sons. 

As representações gráficas, as imagens, exercem um fas-
cínio que talvez explique o porquê dos jovens preferirem a tela 
ilustrada de um computador em vez da página de um livro, de 
certa maneira não dinâmica, talvez até monótona.
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Pensar na imagem como “reprodução mental” nos leva a 
refletir sobre o que são essas imagens e como são produzidas/
reproduzidas. A imaginação nada mais é do que este “hábito 
humano de produzir imagens mentais” (BRONOWSKI, 1998, 
p. 26). E é o que torna o ser homem tão especial: a capacidade 
de usar as “palavras ou símbolos, não apenas para se comuni-
car com os outros, mas para manipular suas próprias ideias” 
(BRONOWSKI, 1998, p. 23). Ao criar novas imagens, novas re-
lações, como em “um cinema mental... que nunca cessa de pro-
jetar imagens em nossa tela interior” (CALVINO, 1990, p. 98), 
estamos imaginando, estamos produzindo e reproduzindo ideias 
nossas e dos outros seres humanos. 
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FORMANDO PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: MODELOS 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA

ELIZANGELA AMARAL GUEDES
Universidade Federal do Ceará – elizangelaamaral@sme.fortaleza.ce.gov.br

Introdução

Refletir sobre os modelos das ações de formação continu-
ada ofertadas pela Secretaria Municipal de Ensino (SME) às pro-
fessoras de Educação Infantil do município de Fortaleza, estado 
do Ceará, no período de 2005 a 2010 foi um exercício necessário 
para melhor compreensão do objetivo da pesquisa realizada no 
ano de 2012 e apresentada como parte da obtenção do título de 
mestre pela Universidade Federal do Ceará. Neste sentido, pro-
curando traduzir um pouco das reflexões sobre a atuação e a fun-
ção do trabalho pedagógico de professoras de Educação Infantil, 
constitui-se a justificativa da proposição de pesquisa, sendo elei-
ta a seguinte questão problema: “Quais as concepções de forma-
ção continuada das professoras que atuam na Educação Infantil 
da rede municipal de ensino de Fortaleza e como estas profis-
sionais percebem o impacto destas formações em sua práticas 
pedagógicas cotidianas?”.

Para subsidiar a questão problema, o objetivo geral do 
estudo foi analisar as concepções de formação continuada para 
professoras da Educação Infantil das professoras que atuam nes-
ta etapa da educação básica na rede municipal de ensino de For-
taleza, bem como buscar compreender como estas profissionais 
percebem o impacto destas formações nas suas práticas pedagó-
gicas. Tendo como objetivo específico: conhecer as ações na área 
de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de 
Fortaleza (SME) durante o período de 2005 a 2010.

Este artigo apresenta as formações postas em prática, pro-
curando apresentar o cenário refletido pelas profissionais parti-
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cipantes da pesquisa. Durante o período citado foram realizadas 
cinco formações continuadas ofertadas às professoras das turmas 
de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Fortaleza. 
Estas formações foram realizadas sob a coordenação da SME, 
tendo diferentes abordagens, temáticas e perfis de participantes.

As formações foram postas para reflexão das professoras e 
suas falas foram analisadas com vistas a compreender como elas 
influenciaram suas práticas profissionais. Buscar novas perspec-
tivas na formação continuada de professores é um exercício que 
se faz necessário caso almejam-se melhorias na área educacional. 

No ano de 2005 a formação continuada realizada deu-se 
em forma de Oficinas Pedagógicas voltadas para as professoras 
lotadas em turmas do Infantil IV (crianças com 4 anos) e Infan-
til V (crianças com 5 anos), sendo que as professoras de creche 
(crianças de 0 a 3 anos) não foram contempladas nesta forma-
ção. Estas oficinas ocorreram durante os meses de junho a outu-
bro do ano citado. A organização ficou a cargo de uma equipe de 
professores da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
do Ceará, após ser firmado contrato de assessoria entre a SME e 
os professores da Universidade.

O programa da formação constava de palestras e oficinas 
enfocando diferentes temas da prática pedagógica, de forma que 
para cada tema havia uma palestra e um conjunto de oficinas, re-
alizadas durante uma semana de cada mês, totalizando 80 horas 
de atividades mensais.

A abertura da formação se deu no dia 06 de maio de 2005, 
com duas palestras que tiveram como temas “A Criança e a Ação 
Docente” e a “Literatura Infantil na Educação Infantil”. As pa-
lestrantes convidadas foram, para o primeiro tema a Profª Drª 
Heloysa Dantas, da Universidade de São Paulo (USP) e para o se-
gundo tema a Profª Drª Inês Cristina de Melo Mamede, da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC). No dia 20 de maio de 2005 
ocorreu o segundo dia de palestras com os temas “Arte na Edu-
cação Infantil” com a palestra da Profª Drª Ana Angélica Albano, 
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da Universidade de Campinas (UNICAMP) e “Jogos e Brincadei-
ras na Educação Infantil”, com a Profª Drª Bernadete de Sousa 
Porto, da Faculdade 7 de Setembro (FA7).

Durante os meses seguintes (junho, agosto, setembro e 
outubro) as professoras participaram de uma semana, em cada 
mês, de oficinas práticas que tinham como temas os pontos abor-
dados nas palestras: Criança e Ação Docente; Literatura Infantil; 
Jogos e Brincadeiras; Artes Plásticas e Música. Os encontros com 
as professoras ocorreram em locais distintos geralmente escolhi-
dos pela SME tomando em consideração as áreas de cada uma 
das seis regiões nas quais Fortaleza está dividida. O horário de 
realização da formação foi dentro do turno de trabalho das pro-
fessoras, sendo que foram disponibilizadas professoras substitu-
tas para que as crianças não fossem prejudicadas com a falta de 
atendimento.

Das seis professoras de pré-escola participantes das Ofici-
nas Pedagógicas, quatro apontam a oportunidade de relaciona-
rem as teorias estudadas com suas práticas nas atividades com as 
crianças como sendo a maior contribuição desta formação conti-
nuada, ou seja, para estas professoras o impacto que sentiram em 
suas práticas pedagógicas refere-se ao fato de terem entrado em 
contato com experiências práticas, através de oficinas e poderem, 
também, ter estudos teóricos que embasavam as mesmas. Na fala 
de uma das professoras os estudos teóricos são vistos como “mui-
to importante”, pois é através destes estudos que ela compreende 
que poderá entender o porquê de se trabalhar determinado tema, 
usando determinada metodologia. Sua fala pode também ser ilus-
trativa de um avanço nas percepções de professoras de Educação 
Infantil quanto à validade dos estudos teóricos. Já para outra pro-
fessora esta formação modificou sua prática, pois o que antes ela 
via como “difícil”, que era ter segurança ao apresentar alguma ati-
vidade para as crianças, após a formação ela passou a considerar 
como algo viável, fácil. A postura desta professora inscreve-se na 
busca por um ensino mais criativo.
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No ano de 2006 foi realizado o Programa de Formação 
de Professores Alfabetizadores (PROFA), também destinado às 
professoras lotadas em turmas de Infantil IV e V. Os encontros 
foram realizados durante o período de 20 de novembro a 30 
de dezembro de 2006, mesclando momentos de encontros pre-
senciais e também à distância (momento em que as professoras 
fariam as atividades propostas em suas escolas), totalizando 
120 horas/aula, sendo 80 horas/aula presenciais e 40 horas/
aula à distância. Os encontros eram diários, dentro do horário 
de trabalho das professoras, sendo que houve substitutas em 
suas salas para não haver prejuízo no atendimento às crian-
ças. As formadoras foram técnicas de educação, supervisoras 
educacionais e orientadoras educacionais que participaram de 
uma seleção interna pela SME para comporem os quadros de 
formadoras.

Elaborado por uma equipe do MEC com a supervisão pe-
dagógica da professora doutora Telma Weiz da Universidade de 
São Paulo (USP), o programa tinha como principal finalidade so-
cializar o conhecimento disponível sobre a didática da alfabetiza-
ção. Sua metodologia contava com o apoio de vídeos gravados em 
salas de aula de alfabetizadores com experiências bem-sucedidas 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, em creches, es-
cola urbana, classe multisseriada da zona rural, classe de Edu-
cação de Jovens e Adultos e classe de aceleração de instituições 
educativas do Estado de São Paulo.

Para ser ofertado aos professores de pré-escola do municí-
pio de Fortaleza o programa sofreu modificações em seu formato 
original, sendo que dos três módulos do programa, apenas dois 
foram trabalhados com as professoras de pré-escola do municí-
pio de Fortaleza. O módulo 1 abordou conteúdos de fundamen-
tação, relacionados aos processos de aprendizagem da leitura e 
da escrita e à didática da alfabetização, já o módulo 2 tratava das 
propostas de ensino e de aprendizagem da língua escrita na alfa-
betização, focando situações didáticas de alfabetização.
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Os temas trabalhados com as professoras de pré-escola de 
Fortaleza foram: concepções teórico-metodológicas de alfabeti-
zação; por que e para que aprender a ler e escrever; aprender e 
ensinar a ler e escrever na perspectiva da psicogênese da língua 
escrita; letramento e alfabetização e a ludicidade no ensino e na 
aprendizagem da língua escrita.

O projeto de formação elaborado pela SME teve por jus-
tificativa a busca por dirimir o quadro de altos índices de anal-
fabetismos no município de Fortaleza, propondo para tanto 
desenvolver junto aos professores da pré-escola uma formação 
continuada “no sentido de promover momentos de reflexão so-
bre a concepção de alfabetização e a prática pedagógica, tendo 
como referência a psicogênese da língua escrita” (Projeto de For-
mação do PROFA da SME de Fortaleza, 2006).

A formação contou com a participação de cinco professo-
ras de pré-escola entrevistadas, sendo que uma delas não pôde 
participar por encontrar-se em licença maternidade. O relato de 
uma professora ressalta que sua concepção de leitura e escrita 
foi modificada, pois passou a compreender que crianças na Edu-
cação Infantil podem aprender a ler e escrever. Ela expõe que 
“estas crianças ainda não leem de forma convencional, mas do 
jeito que elas sabem [...]” e achou interessante participar de uma 
formação onde pôde aprender os níveis de escrita1 pelos quais as 
crianças passam no decorrer de seu desenvolvimento.

No ano de 2007 a SME programou um projeto de forma-
ção que visava à preparação dos supervisores, orientadores ou na 
ausência destes, dos vice-diretores ou diretores das escolas pa-
trimoniais, coordenadores de unidades anexas e coordenadores 
de creches, para serem multiplicadores junto aos professores nas 
escolas e creches nas quais estes profissionais atuavam. Para que 
realizassem este trabalho nas escolas, estes profissionais partici-
param de formações com as técnicas de educação da SME, tendo 

1 Os níveis de escrita descritos por Emilia Ferreiro (1999) são: pré-silábico; silá-
bico; silábico-alfabético e alfabético. 
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sido no total quatorze encontros programados, sendo todos na 
segunda e terceira quartas-feiras dos meses de maio a dezembro 
de 2007.

As formações com as professoras foram programadas para 
ocorrer no segundo sábado do calendário escolar de 2007, reser-
vado para o planejamento, sendo ao todo sete encontros dividi-
dos entre os meses de maio a dezembro de 2007. A justificativa 
para estas formações serem coordenadas pelos chamados espe-
cialistas nas escolas (supervisores, orientadores, coordenadores 
e vice-diretores) e ocorrerem nos sábados de planejamento foi a 
impossibilidade de liberar os alunos no período letivo e também 
ao fato de não serem disponibilizadas professoras para substituir 
as ausências das professoras regentes.

Os temas abordados foram variados: desenvolvimento da 
criança e decorrências para o trabalho docente; a organização 
das rotinas; a brincadeira no desenvolvimento da criança e no 
trabalho docente; linguagem oral e literatura infantil; o proces-
so de avaliação na Educação Infantil; o significado da arte e sua 
utilização no trabalho com crianças; identidade profissional do 
professor de Educação Infantil e a legislação e trabalho integrado 
com várias áreas. Coube aos especialistas convocados aos encon-
tros de formação com as equipes da SME, organizar os encontros 
com as suas referidas professoras nas escolas e creches.

A maior parte das professoras entrevistadas afirmou que 
estas reuniões de formação não aconteceram e, quando houve 
alguma iniciativa neste sentido, foi realizada em horários corri-
dos, com pouco envolvimento das professoras. Uma professora 
trouxe, em sua fala, uma realidade muito presente nas escolas 
e creches do município de Fortaleza: para a realização de reuni-
ões de formação continuada nestas instituições faz-se necessário 
“arranjos”, como por exemplo, no final do ano letivo convocar 
os professores de Educação Infantil, que não têm período de re-
cuperação de aulas, para poderem estudar na escola temas re-
lacionados às suas práticas com as crianças pré-escolares. Estes 
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arranjos acabam por se constituírem em momentos superficiais, 
que pouco ou nada contribuem para a reflexão das professoras.

Considero que esta seria uma experiência significativa 
para as professoras de Educação Infantil caso estas formações 
tivessem sido realizadas de forma satisfatória pelas instituições 
onde há o atendimento de crianças pequenas, ou seja, nas cre-
ches e pré-escolas, pois retirar das técnicas de educação da SME 
a responsabilidade pela implementação de projetos de formação 
continuada aponta para uma certa autonomia da escola quan-
to à capacidade de gerenciar os processos de formação de seus 
professores, além de ampliar a responsabilização do coordena-
dor pedagógico como formador, o que remete a pensar na con-
figuração de novas relações entre professores e coordenadores 
nos espaços/tempos escolares. Relação que seria enriquecida 
por oportunizar momentos onde os professores discutiriam suas 
necessidades de formação tomando como base a realidade nas 
quais atuam. 

A partir de uma demanda expressa pela equipe responsá-
vel pela Educação Infantil na SME durante o ano de 2007, foi 
elaborado um termo de cooperação técnica entre a Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Ceará e a referida Secre-
taria (posteriormente, este projeto foi denominado de “Projeto 
Cri-ação”2). O objetivo desta cooperação técnica seria a elabo-
ração de documentos norteadores das políticas públicas munici-
pais de Educação Infantil: a construção da Política de Educação 
Infantil do município de Fortaleza; a definição de um programa 
de formação continuada para os professores da Educação Infan-
til e ainda, a reelaboração da proposta curricular para a Educa-
ção Infantil do Município de Fortaleza. Para tanto, técnicas de 
educação da SME participaram de encontros com uma equipe de 
professores da UFC, durante os anos de 2007 e 2008.

2 Projeto de assessoria técnico pedagógico entre professores da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Ceará e a Secretaria Municipal de Educa-
ção de Fortaleza, sob a coordenação da Profª Drª Silvia Helena Vieira Cruz.
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Dentre as ações consolidadas pelo Projeto Cri-ação, o úni-
co documento divulgado e impresso foi a Proposta Pedagógica 
para a Educação Infantil. A divulgação desta proposta foi feita 
através de uma formação continuada destinada às professoras 
de pré-escola, bem como para professoras e auxiliares das cre-
ches públicas municipais e conveniadas à Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, sendo esta formação desenvolvida no ano de 2009.

A formação continuada teve início no mês de março de 
2009, estendendo-se ao mês de dezembro do mesmo ano, so-
mando um total de treze encontros. Os temas trabalhados foram 
os pontos trazidos pela Proposta Pedagógica, sendo os seguintes: 
Estudo das teorias de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon; 
Concepção de criança, infância e Educação Infantil; organização 
do espaço e do tempo; brincadeira e movimento; trabalho com 
projetos; família e inclusão; áreas do conhecimento: linguagem 
oral e escrita, ciências naturais e sociais matemática e arte.

A Semana Pedagógica do ano de 2009, para as professoras 
de Educação Infantil do município de Fortaleza, foi considerada 
como a primeira parte da formação, ocorrendo entre os dias 2 a 6 
de março de 2009. As formadoras foram compostas por um gru-
po de técnicas de educação oriundas da SME, bem como foram 
convidadas a serem formadoras algumas supervisoras e orienta-
doras educacionais e ainda coordenadoras de creche, vice-dire-
toras e diretoras de escolas. As formações ocorreram sempre no 
primeiro sábado dos meses de abril a dezembro de 2009, conta-
bilizando um total de 84 horas/aula, sendo 52h/a em encontros 
presenciais e 32h/a com atividades à distância. Estas atividades 
consistiam em elaborar, em cada unidade escolar na qual as pro-
fessoras estavam lotadas, suas próprias propostas pedagógicas 
com base no que está contido na Proposta Pedagógica divulgada.

No ano de 2010 a formação continuada ofertada aos pro-
fessores de Educação Infantil foi o Programa Alfabetização na 
Idade Certa (PAIC) – Eixo Educação Infantil, sendo que esta for-
mação foi posta como uma continuidade das discussões susci-
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tadas na formação de 2009. O PAIC prever, em sua proposta de 
atuação, a formação contínua dos professores e gestores, assim, 
a formação ofertada às professoras de Educação Infantil do mu-
nicípio de Fortaleza foi fruto de parceria firmada entre a SME e a 
Secretaria Estadual de Educação do Ceará (SEDUC). Esta parce-
ria viabilizou a formação continuada, com duração de 52 horas/
aula, com encontros presenciais durante o período de março de 
2010 a abril de 2011. 

A justificativa apresentada para a execução desta formação 
foi a de contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento 
nas instituições que educam e cuidam de crianças até cinco anos, 
como também favorecer o aprimoramento das competências do-
centes. O objetivo geral foi o de oportunizar aos profissionais a 
revisão de práticas pedagógicas, a apropriação de novos conhe-
cimentos, o desenvolvimento de habilidades e a solidificação de 
valores relativos à educação e ao cuidado de crianças pequenas 
(Folder elaborado pela SME, 2010). 

Inicialmente a formação estava prevista para abranger tan-
to professoras e auxiliares de creches, como também professoras 
de pré-escola, porém estas últimas não foram contempladas, vis-
to não terem sido disponibilizadas professoras substitutas para 
suas salas de aula. As formadoras foram oriundas da SME sendo 
um total de trinta técnicas de educação. Os temas abordados nos 
encontros com professoras e auxiliares de creche foram: Teoria 
sóciointeracionista com enfoque no planejamento; Leis que re-
gem a Educação Infantil; Desenvolvimento Infantil (abordando 
as teorias psicogenéticas de Piaget, Vygotsky e Wallon); Lingua-
gem Oral e Escrita; Matemática; Ciências Sociais e Natureza; 
Arte e Inclusão.

As formações de 2009 e 2010, denominadas respectiva-
mente de Implementação da Proposta Pedagógica para a Educa-
ção Infantil e PAIC – Eixo Educação Infantil, foram consideradas 
em conjunto para reflexão das professoras, devido ao fato da últi-
ma formação ser posta como complementar da primeira. Foram 
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analisadas as falas de oito professoras, sendo que uma delas não 
pôde participar devido ao fato de estar em licença saúde.

As professoras entrevistadas reconhecem, em suas falas, 
o papel atribuído ao documento que lhes foi apresentado (a Pro-
posta Pedagógica para a Educação Infantil), que é o de orientá
-las em seus planejamentos das atividades propostas às crianças 
e estão conscientes que estas orientações podem lhe fornecer 
subsídios que sejam realmente colocados em prática em seus tra-
balhos com as crianças, mas a maior parte delas ressaltam o fato 
da aplicabilidade direta do que está explicitado na proposta pe-
dagógica para a Educação Infantil do município de Fortaleza ser 
difícil, pois para elas falta coordenação pedagógica que possam 
auxiliá-las em seus planejamentos. Uma professora diz que está 
aberta às novas formas e meios de desenvolver suas atividades, 
tendo por base os direcionamentos da proposta pedagógica es-
tudada, mas requer para isso um acompanhamento pedagógico, 
para lhe “ajudar” e lhe “dar ideias”.

Analisando as falas das professoras entrevistadas sobre 
as formações continuadas nas quais participaram, todas expres-
sam a ideia de que as formações são relevantes quando atingem 
suas práticas, mudam seus conhecimentos, lhes auxiliam nos 
problemas que enfrentam cotidianamente nas creches e pré-es-
colas, mas não abrem mão de também entrar em contato com 
as teorias. Este posicionamento é importante visto que, apesar 
de buscarem “dicas”, “receitas” ou “roteiros” para seguir, elas 
consideram essencial conhecer as teorias que embasam estes 
posicionamentos.

Freire (1996, p. 22) faz um alerta em relação à formação de 
professores, que para ele deve ser permanente, ressaltando que 
“a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da rela-
ção Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá 
e a prática, ativismo”. As professoras entrevistadas demonstram 
querer construir suas práticas sem ativismos e desejam ter maio-
res oportunidades de refletirem criticamente sobre suas práticas.
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As análises das professoras sobre as formações vividas, em 
sua grande maioria, gravitam pelo teor da positividade. Elas re-
querem mais e mais formações que possam ser valiosas, como 
pontua uma professora quando diz que “as formações é como 
algo muito valioso que eu vou levar para a minha prática [...]”. 
Mas, mesmo sendo “valiosas” as formações continuadas analisa-
das pelas professoras também recebem críticas, principalmente 
no que se refere às suas metodologias e organização.

Mesmo apresentando algumas diferenças, percebe-se que 
as falas analisadas trazem para o cenário da formação continua-
da de professoras de Educação Infantil aspectos relevantes para 
a elaboração de programas que tenham por objetivo a reflexão 
crítica das práticas pedagógicas, vividas diariamente pelas pro-
fessoras de pré-escolas e creches do município de Fortaleza. 

Estes aspectos passam, necessariamente, pelos saberes já 
consolidados e pela busca constante de ressignificação destes sa-
beres oriundos das formações, das vivências pessoais e culturais 
das professoras, procurando oferecer às crianças de zero a cinco 
atividades que ampliem suas experiências, sendo significativas 
para seus desenvolvimentos e também para o seu bem-estar, tan-
to físico como psicológico.

Algumas alternativas possíveis podem ser vislumbradas e 
buscar estas alternativas exige que se deem oportunidades destas 
profissionais se posicionarem frente às experiências de forma-
ções que já tiveram participação, sendo este o caminho feito por 
esta pesquisa. Enfim, é preciso saber o que as profissionais que 
trabalham com as crianças de zero a cinco anos pensam a respei-
to daquilo que realizam. A pesquisa teve pretensão de ser uma 
ponte para tentar reduzir a distância entre o discurso acadêmico 
e o escolar, contribuindo assim para que as professoras possam 
ser ouvidas e levadas em consideração no planejamento e imple-
mentação de projetos de formação continuada.
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FORMAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO DE LÍNGUA PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL

FERNANDA PIZZIGATTI MARQUES JASINEVICIUS 
UNESP BAURU –  ferpizzi@uol.com.br

MANOELA AFONSO
UNESP BAURU –  manoela_afonso@hotmail.com

Introdução

A partir de transformações na educação brasileira,gera-
das após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) (BRASIL, 1998), o ensino em todo o país foi direcionado 
para uma concepção da práxis pedagógica voltada para novas te-
orias e novas metodologias. Esses parâmetros modificaram so-
bremaneira a forma como são orientadas a constituição das aulas 
na educação básica, com o propósito de melhorar a qualidade do 
ensino, por meio de diagnósticos e intervenções didáticas. 

Com isso, o currículo da rede estadual paulista vem ao en-
contro com o que apregoa os PCNs, trazendo uma organização 
curricular das habilidades e competências que os alunos devem 
dominar ao longo de sua escolaridade na educação básica. Logo, 
o significado dessas tomadas de decisão cristalizado em docu-
mentos, constituem instrumentos valiosos para o trabalho dos 
professores e gestores escolares. 

Para o componente curricular de Língua Portuguesa, o tra-
balho pedagógico foi pensado para as práticas de linguagem que se 
consolidam no uso da linguagem para a comunicação. Como o cur-
rículo afirma que a principal razão de qualquer ato de linguagem 
é a produção de sentido (p.27), diante do que postula Bakhtin, ao 
concebermos a linguagem, entendemos que ela agrega os saberes 
escolares aos saberes da vida.Sua teoria dos gêneros do discurso1 

1 Ainda que as expressões gênero do discurso (BAKHTIN, 2006) e gênero de tex-
to e/ou textual (BRONCKART, 2003) sejam definidas de forma diferentes pelos 
autores, para as ações pedagógicas o termo gênero se apresenta de forma a unir 

mailto:ferpizzi@uol.com.br
mailto:manoela_afonso@hotmail.com
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traz uma visão que envolve os estudos sobre a linguagem com tex-
tos, denominados pelo autor como gêneros do discurso. Esse olhar 
propõe um vislumbrar pedagógico que acentua as práticas em sala 
de aula em relação ao desenvolvimento das atividades linguagei-
ras (orais e escritas) ressignificando o ensino de línguas e suas prá-
ticas usuais no cotidiano, por meio dos gêneros.

Então, de modo a aliar as possibilidades da teoria dos gê-
neros com as atividades em sala de aula, a Didática das Línguas 
(BRONCKART, 2003; DOLZ & SCHNEUWLY, 2004) subsidia 
relevantemente tanto a formação inicial como a formação con-
tinuada de professores, auxiliando no processo de aquisição de 
saberes das novas teorias e metodologias.A fim de fundamentar 
essa premissa, Dolz & Schneuwly (2004) afirmam que as práticas 
de linguagem devem favorecer o uso efetivo da língua, colabo-
rando com Bakhtin (2006). 

Diante disso, para que haja uma organização do trabalho 
docente que organize as ações do professor, os autores disponi-
bilizam um processual teórico que direcionam o trabalho de pla-
nejamento das aulas. Logo, o trabalho de modelização didática e 
posterior elaboração das atividades que compõem uma sequên-
cia didática são procedimentos propostos pela Didática das Lín-
guas, que definem e auxiliam o agir pedagógico. 

Entretanto, muitos docentes não possuem o embasamen-
to teórico necessário para a aplicabilidade desse processual que 
devem estar intrinsecamente ligados ao trabalho do professor. 
Dessa maneira, a necessidade de formação para os professores é 
uma demanda iminente na área da educação.

Por isso, a situação de pesquisa que se apresenta neste ar-
tigo traz à luzuma realidade possivelmente comum nas escolas: a 
dificuldade de professores de Língua Portuguesa que não domi-
nam as novas metodologias de ensino para realizar os diagnós-
ticos necessários e intervirem no processo de desenvolvimentos 

as diferenças teóricas, colocando-se à disposição dos educadores que reúnem suas 
características a fim de privilegiar as atividades de linguagem em contexto escolar.



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

FERNANDA PIZZIGATTI MARQUES JASINEVICIUS • MANOELA AFONSO

356

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 5

 –
 F

or
ma

çã
o 

Pr
of

iss
io

na
l e

 M
ag

ist
ér

io

dos alunos. Muitos desses docentes relatamos gestores ser im-
possível trabalhar com alunos que, segundo esses, não foram al-
fabetizados, o que pode ser uma opinião equivocada. Tal opinião 
pode ser a consequência de uma precarização e/ou desatualiza-
ção na formação do professor.

Em suma, o objetivo desta pesquisa é mostrar que a in-
tervenção da gestão pedagógica aliada ao trabalho da supervisão 
escolar fundiu conhecimentos que culminaram num processo de 
formação continuada dentro da escola, melhorando o trabalho 
docente no diagnóstico dos alunos, contribuindo para a melhoria 
da qualidade do ensino dos estudantes envolvidos no processo. 

Procedimentos metodológicos:

Ações locais:
Em razão da dificuldade encontrada por uma professora 

de Língua Portuguesa das turmas de 6ºs anos do Ensino Funda-
mental – Anos Finais, a coordenação pedagógica de uma escola 
pública da rede estadual paulista, localizada no interior do esta-
do, decidiu intervir em favor da docente e também dos alunos. 
Para preparar a intervenção, foi realizada uma reunião entre a 
coordenadora e a professora a fim de que ambas verificassem os 
entraves no trabalho pedagógico. 

De acordo com a professora, os alunos das turmas – oriun-
dos de escolas públicas municipais da cidade – não estavam de-
vidamente alfabetizados, inviabilizando as atividades rotineiras 
propostas pela professora em sala de aula. Conforme a situação 
exposta, a atitude da coordenação foi de sugerir atividades de 
diagnóstico a serem aplicadas a esses alunos, já que a escola não 
havia recebido nenhum prontuário que constasse qualquer laudo 
sobre transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem desses alu-
nos. Para o procedimento diagnóstico, foi utilizada a Avaliação 
da Aprendizagem em Processo (AAP), oferecida pela Secretaria 
de Estado da Educação (S.E.E.).
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Após a verificação de que os alunos possuíam dificuldades 
aceitáveis para o ano em que se encontravam matriculados, a co-
ordenadora presenciou algumas aulas da professora no intuito 
de auxiliá-la e verificou que a professora ignorava os alunos com 
menor nível de proficiência em Língua Portuguesa para o 6º ano. 
Então, a medida tomada pela coordenação foi orientar a profes-
sora a elaborar atividades em que esses estudantes pudessem ser 
inseridos, mesmo que para isso o conteúdo tivesse que ser adap-
tado para o nível de proficiência em que o aluno se encontrava, 
nível este averiguado pela avaliação diagnóstica realizada ante-
riormente.

A Coordenação constatou que a professora não atendeu às 
sugestões, solicitando o apoio da supervisora de ensino da unida-
de escolar, que é especialista em Língua Portuguesa.

Ação conjunta entre Coordenação Pedagógica e Supervisão de 
Ensino:

A supervisora da unidade escolar foi inteirada da situação 
por intermédio da coordenadora da escola e a Coordenação su-
geriu uma intervenção didática, o que foi prontamente atendido 
pela supervisora de ensino. A supervisora decidiu pela utilização 
dos documentos curriculares para diagnosticar os alunos e verifi-
car se, de fato, não estavam alfabetizados.

Resolveu-se pelo agrupamento, em uma única sala, dos 
alunos considerados analfabetos pela professora. A supervisora 
pediu a presença da docente regular da turma, a fim de que assis-
tisse às intervenções, juntamente com outra professora, que apre-
sentava à coordenadora, problemas similares com seus alunos.

Intervenção didática da Supervisão de Ensino:
O primeiro encontro entre os alunos e a supervisora teve 

uma duração de três aulas. Ela apresentou para as professoras 
o procedimental utilizado nas aulas que seriam dadas, trazendo 
conhecimentos teóricos fundamentados nos documentos educa-
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cionais de âmbito federal e estadual no país. O procedimental 
metodológico apresentou uma sequência didática com o gênero 
bilhete, que é um gênero primário comum do cotidiano dos alu-
nos (BAKHTIN, 2006). O uso desse gênero para a elaboração das 
atividades tinha a função de propiciar o diagnóstico da turma, 
nas aulas de língua materna. 

No entanto, o intuito maior de tal ação é que o procedi-
mental apresentado servisse como um modelo para as profes-
soras. A melhoria na aprendizagem dos estudantes também era 
uma preocupação da supervisora, porém o objetivo primeiro era 
a formação continuada e a resolução do problema presente.

A supervisora se apresentou como professora aos alunos 
e explicou que realizaria uma série de atividades de Língua Por-
tuguesa ao longo daquele mês, como se fosse uma recuperação 
contínua. Em nenhum momento foi mencionado o fato de que 
havia uma suspeita sobre os alunos serem analfabetos. Feito o 
contrato didático, os estudantes foram recebidos pela supervi-
sora que os questionou sobre o nome de cada aluno, bem como 
de que escola eles vieram, mantendo uma relação agradável com 
os estudantes, que se sentiram à vontade para responderem aos 
questionamentos da supervisora de ensino.

Após esse momento, a supervisora começou a intervenção 
que se baseava numa sequência didática com o gênero textual 
bilhete. Iniciou indagando os estudantes sobre quem já havia es-
crito um bilhete ao longo da vida, fomentando a interação com a 
turma e levantando os conhecimentos prévios acerca do gênero. 
Questões sobre quais informações precisam existir em um bilhe-
te, a fim de organizar a construção composicional do gênero, fo-
ram sendo escritas na lousa, conforme os estudantes as diziam. 
Depois desta atividade, a supervisora mostrou alguns tipos de 
texto para a turma analisar, para saber se os alunos conseguiriam 
identificar o bilhete entre poemas, cartas, histórias em quadri-
nhos, anúncios publicitários, entre outros gêneros.
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A partir desse processo de levantamento dos saberes sobre 
o gênero, o qual configura a apresentação inicial da sequência 
didática (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004), a professora incluiu ou-
tros elementos do bilhete, a fim de repertoriar os alunos menos 
habituados com esse tipo de texto. Ao final da atividade, a super-
visora propôs aos estudantes que confeccionassem um bilhete, 
partindo para a atividade de produção escrita inicial.

Enquanto os estudantes trabalhavam no projeto de dizer 
– o bilhete seria enviado aos pais dos alunos informando-lhes so-
bre um evento musical gratuito na cidade -, as professoras regu-
lares da escola esclareciam suas dúvidas com a supervisora sobre 
a metodologia utilizada nas atividades desenvolvidas.

Individualmente, os estudantes iam elaborando o bilhete e 
eram orientados pela supervisora que percorria a sala, mediando 
as ações. Durante o processo, percebendo as faltas dos alunos, 
apresentava diversos questionamentos na sala sobre quais partes 
constituem um bilhete, gerando um processo de escrita e apri-
moramento de escrita do bilhete, de maneira simultânea. 

Ao final dessa atividade, os bilhetes confeccionados foram 
recolhidos para a realização do diagnóstico das defasagens pela 
supervisora e pelas professoras regulares da escola. Neste mo-
mento, cada produção textual foi analisada e foi feito um levan-
tamento das principais dificuldades dos estudantes em relação à 
produção escrita. 

Num segundo momento com os alunos, a supervisora de-
finiu duplas de trabalho. O critério estabelecido foi o de unir es-
tudantes que tivessem dificuldades diferentes, de modo que um 
auxiliasse o outro complementando os saberes para a produção 
textual. Com essa metodologia, um bilhete novo seria produzido, 
agrupando elementos dos bilhetes anteriores da dupla. Esta úl-
tima produção deveria ser enviada ao destinatário, ou seja, aos 
pais dos alunos.

Ainda, com todos os elementos, que compõem um bilhe-
te, disponibilizados na lousa, os alunos tinham um apoio para a 
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produção escrita, de modo a não se esquecerem das informações 
essenciais que constituem o gênero. A atividade de produção fi-
nal também foi assessorada pela supervisora, que fotocopiou as 
produções dos estudantes para avaliar o processo, visto que os 
bilhetes originais foram levados embora pelos estudantes. Ao fi-
nal, a supervisora voltou a dialogar com as professoras a respeito 
dos resultados alcançados.

Resultados e discussão

Ao detectar um problema no desenvolvimento das ações 
rotineiras na escola, a coordenadora pedagógica agiu de forma 
eficiente ao procurar soluções. Além disso, foi insistente ao se 
deparar com percalços durante a resolução desse problema, bus-
cando alternativas para fazer realizar-se o currículo na escola.

Assim, as intervenções realizadas tanto pela coordenadora 
quanto pela supervisora deixaram claras que a ação conjunta foi 
exitosa. O processo de formação continuada aconteceu dentro da 
escola, de forma aplicada, em que a demonstração do procedi-
mento de trabalho culminou na constatação que, dos vinte e oito 
alunos considerados analfabetos pela professora, apenas quatro 
alunos não conseguiram produzir o bilhete. 

Mesmo que dentre o universo de vinte e quatro estudan-
tes que conseguiram realizar a atividade proposta, tenham sido 
detectados problemas de ortografia, pontuação e concordância 
verbal, os bilhetes produzidos eram compreensíveis e continham 
as informações essenciais que devem aparecer na produção deste 
gênero textual. 

Apesar das ações da sequência didática apresentada pela su-
pervisora não contemplar todos os passos indicados pelos autores 
da Didática das Línguas, a intenção maior do trabalho foi mostrar 
como essa teoria é aplicada em sala de aula. A formação continu-
ada com as professoras da escola forneceu subsídios básicos para 
que houvesse uma reflexão sobre a práxis pedagógica das docentes 
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e uma tomada de decisão para atitudes que contemplem novas for-
mas de agir dos professores envolvidos, em contexto de sala de aula. 

Considerações finais

Por meio de estratégias pedagógicas que tomaram por 
base os documentos oficiais da educação brasileira e de um tra-
balho conjunto entre os membros da gestão escolar, percebe-se 
que é possível diminuir a demanda por formação continuada que 
existe na rede pública estadual paulista. Além disso, também foi 
perceptível resolver um problema comum nas escolas que rece-
bem estudantes de outras redes de ensino, que é o caso da suspei-
ta pela não alfabetização dos novos alunos.

Ainda pode-se constatar que a articulação entre professo-
res, gestores e a supervisão gerou uma rede de interação resul-
tando na união de trabalhos diversos, a fim de melhorar a condi-
ção dos docentes, bem como apresentar um método aplicável em 
turmas com outros alunos da escola. Isso faz com que a mobili-
zação dos atores envolvidos neste processo continue e colabore 
para que novas e contínuas ações de formação auxiliem na rotina 
escolar de modo amplo e significativo.

Portanto, vê-se que os autores que subsidiam este traba-
lho também são base para que outros componentes curriculares 
façam uso de seus princípios teóricos, já que as atividades de lin-
guagem são comuns a toda prática discursiva humana num pro-
cesso dialógico entre os interlocutores.
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JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

(MAIE/UECE) – jorge.rodriguez@uece.br

Introdução

O presente artigo faz parte de uma pesquisa em andamen-
to no Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino – 
MAIE, da Universidade Estadual do Ceará, e tem como temática 
central, entendendo a memória como elemento de autoconheci-
mento e autoformação, o método autobiográfico e a construção, 
a partir da rememoração da trajetória de vida, da formação iden-
titária do profissional docente. 

O ser professor constitui-se em todo o percurso da vida 
do indivíduo. Mesmo quando alunos ou meros observadores de 
práticas docentes, no convívio familiar e suas regras, nas brinca-
deiras infantis, no participar da dinâmica social, política e cultu-
ral, já começamos a acumular conhecimentos que atribuímos à 
atividade docente. A identidade do ser, do docente, é construída 
a partir de suas vivências, nas mais variadas instâncias possíveis. 
O futuro professor está imerso em um processo de formação que 
precede a acadêmica (TARDIF, 2012).

Com base em tais pressupostos é que investigamos quais 
aspectos do saber e da identidade docente estão ligados à histó-
ria de vida dos professores e como esses são narrados, refleti-
dos e transformados no ato narrativo. Em que a construção de 
“memoriais de formação” pode contribuir no processo de for-
mação identitária desses profissionais e quais aspectos de suas 
formações são revelados nos mesmos, que elementos presentes 
nos seus trajetos pessoais os aproximaram da docência. Vislum-
bramos a compreensão de como a memória pode se revelar um 

mailto:gusmaofa@yahoo.co.br
mailto:jorge.rodriguez@uece.br
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elemento de autoconhecimento e autoformação do profissional 
docente (NÓVOA, 2007; GOODSON, 2007; PASSEGGI, 2000; 
LIMA, COSTA e ALVES, 2012).

Para tanto, no contexto de obrigatoriedade por parte da 
legislação educacional de meados da década de 1990, como a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 
621, que exige a formação de nível superior dos professores da 
educação básica, analisaremos os memoriais de formação con-
feccionados pelos alunos/professores do primeiro curso de licen-
ciatura ofertado no município de Itapiúna2. Entre 1999 e 2002, a 
Universidade Estadual do Ceará (UECE) e o Núcleo de Educação 
Continuada e à Distância (NECAD), em convênio com a Prefeitu-
ra Municipal, realizaram vestibular selecionando 45 professores 
para o Curso de Formação para Professores do Ensino Funda-
mental em Áreas Específicas – Licenciatura Plena, dando a estes 
docentes – alguns já com larga experiência – a oportunidade de 
uma formação acadêmica. 

É no contexto de oferta desse curso, que acontece ao mes-
mo tempo em vários municípios do interior cearense, seja pela 
UECE ou por outras universidades em parceria com as prefei-
turas (LIMA, COSTA e ALVES, 2012), que investigamos, atra-
vés dos memoriais de formação, quem são esses professores e 
até que ponto as narrativas de formação por eles produzidas se 
configuram como instrumentos de autoconhecimento, formação 
e autoformação.

1 Art. 62. “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exer-
cício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal” (BRASIL. Sena-
do Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 9394/96. 
Brasília: 1996).
2 Município localizado no norte do estado do Ceará, na microrregião do Maciço 
de Baturité, a 100 km de Fortaleza. 
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Autobiografia, memoriais e formação docente

Fazendo uso do método autobiográfico, avaliamos, como 
Nóvoa e Finger (1988), as histórias de vida como parte de um 
movimento que considera a formação como um ato de reflexão 
sobre os percursos de uma vida. Método formativo, por avaliar 
que o sujeito, no ato narrativo, reconstrói sua experiência de 
forma reflexiva, em um processo analítico que proporciona no-
vas bases compreensivas para sua prática. Daí a narrativa usada 
como método de pesquisa ser entendida como um instrumento 
de investigação e formação.

Objetivamos compreender, através do relato das experiên-
cias de vida dos professores, o processo percorrido na construção 
de seus saberes, o que eles já trazem de conhecimento de suas ex-
periências de vida e como estes se fazem presentes em sua forma-
ção. Qual o papel desempenhado pela produção dos “memoriais 
de formação”, entendendo-os como instrumentos que atuam no 
processo de formação da identidade dos profissionais docentes.

Segundo Josso, o estudo de processos de formação que 
tem como foco a biografia/autobiografia “efetua-se a partir da 
construção da narração da formação de cada um, da narração das 
experiências com as quais o autor-ator aprendeu, da sua maneira 
de operar escolhas, de se situar em suas pertenças e de definir 
seus interesses, valores, aspirações” (2007, p. 420). Assim sen-
do, as pesquisas com histórias de vida devem metodologicamen-
te pensar as “identidades” em uma abordagem multireferencial 
que integre “os diferentes registros do pensar humanos (as cren-
ças científicas, crenças religiosas, esotéricas), assim como nossas 
diferentes dimensões de nosso ser no mundo” (JOSSO, 2007, p. 
416). 

O memorial de formação, instrumento que se insere no 
seio do movimento autobiográfico, é fruto do processo de reva-
lorização, dentro das ciências sociais e humanas, das histórias 
de vida. As quais tomam dimensões relevantes na área da edu-
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cação, visto que as narrativas de vida são consideradas um meio 
de reflexão e transformação do narrador (PASSEGGI, 2000). Os 
memorias trazem simultaneamente o processo de autoria e de 
construção da identidade, visto que o narrador coincide no ato 
da escrita com o “autor empírico do texto”. Como bem o coloca 
Passeggi,

O interesse pelos memoriais deve-se, portanto, ao fato de 
que nesse gênero textual entrelaçam-se, num único movimento, 
os processos de autoria e de construção identitária. Tratando-se 
de um gênero autobiográfico, o narrador coincide, enquanto es-
creve, com o autor empírico do texto. Sendo um texto acadêmico 
o autor deve, no ritual de defesa, assumir a autoria do texto por 
ele produzido.

[...] A autonarrativa não seria um “registro” mas um 
relato do que se pensa que se fez em um determina-
do cenário, de que modo, por que razão. No caso dos 
memoriais, não se tratará portanto de uma “busca on-
tologicamente obscura” para saber se o relato é auto
-enganador ou “verdadeiro”, mas de observar como os 
professores recolocam em “circulação” suas próprias 
representações (PASSEGGI, 2000, p. 05).

Objetivamos informações sobre o que sentem e pensam 
esses professores a respeito de suas experiências, sejam elas pes-
soais ou profissionais. Com base nos memoriais consideraremos 
todos os aspectos da vida por eles relatados que possam ter influ-
ências na sua formação e identidade profissional. 

Análise dos memorias

A base empírica da nossa pesquisa é constituída pelos me-
moriais de formação produzidos pelos alunos do Curso de For-
mação para Professores do Ensino Fundamental em Áreas Espe-
cíficas – Licenciatura Plena, ofertado pela UECE no município de 
Itapiúna-Ce, entre os anos 1999 e 2002. Analisamos essas produ-
ções, pré-requisito para a conclusão do curso mencionado, com 
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o intuito de apreender em que medida sua construção contribuiu 
para a formação desses docentes. 

Como sugere Lüdke e André, estamos fazendo uma aná-
lise qualitativa de nossas fontes, efetuando “[...] num primei-
ro momento a organização de todo o material, dividindo-o em 
partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele 
tendências e padrões relevantes,” posteriormente “buscando re-
lações e inferências, num nível de abstração mais elevado” (1986, 
p. 45). O fazemos entendendo ser preciso uma atenção especial 
para as possíveis mensagens implícitas presentes nas narrativas, 
“dimensões contraditórias em suas reflexões” e até aspectos “si-
lenciados” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.48). Fonseca enfatiza que, 
“pela história de vida, um mundo de vivências, de contradições e 
de projetos que não vingaram pode chegar até nós, não como re-
almente existiu, mas como foi experienciado, e como hoje é visto 
retrospectivamente” (1997, p. 40), não interessando assim a no-
ção da objetividade dos fatos, a comprovação de sua veracidade, 
mas sim sua significação e representação.

Analisamos, baseados na estrutura dos próprios memo-
riais de formação, e referenciados, sobretudo, pelos estudos de 
Lima, Costa e Alves (2012) e Passeggi (2000): sua vida pesso-
al, núcleo familiar e social no qual esteve inserido em seu pro-
cesso de formação identitária; escolarização inicial; fatores que 
influenciaram sua opção pela docência; formação inicial acadê-
mica; e formação contínua. Tentamos apreender em que signifi-
cativamente a escrita dos memorias de formação marcam esses 
docentes, o que se pode apontar efetivamente, nesse processo, 
como um ato de formação e autoformação.

A professora Vânia

Levando em consideração o espaço aqui reservado para 
nossa análise, tomaremos como exemplo alguns apontamentos de 
análises desses memorias a partir da produção da professora Vânia 
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Maria Félix, aluna do referido curso. Sem, no entanto, deixar de 
levantar questões com base na leitura já feita de outros memorias.

“Retrato de Família”, “O começo de uma longa história” 
para descrever a constituição familiar, desde quando os pais, ou 
até mesmo avós, se conheceram; “Infância: fase inesquecível”, 
“Minha história começa assim”, para contar a fase marcante das 
aventuras e agonias na aurora das vidas; “Adolescência, respon-
sabilidade precoce”, “Coisas de adolescente”, ao se narrar as des-
cobertas, precipitações e aflições da juventude; “Mudanças de 
vida”, “Desafios e conquistas”, para a fase onde se concretizaria 
essa longa epopeia, que é a vida. É assim que os sujeitos desta 
pesquisa, na confecção de suas autobiografias nominam as fases 
de suas existências. Dependendo da parte da vida a ser narra-
da, vem à tona, já no sumário de seus memoriais, as caracterís-
ticas que seriam mais portadoras de significado, que os teriam 
marcado. Acreditamos não serem tais escolhas aleatórias. Pelo 
contrário, além de denunciar fatos e lembranças que marcaram 
suas vidas pessoais e profissionais, revelam já um pouco de suas 
identidades, percursos de vida, leituras que fizeram e formas de 
encarar suas trajetórias.

Todos os memoriais analisados para este trabalho apre-
sentam exatamente o mesmo título, Memorial de Formação 
Acadêmica e Prática Educativa, e a mesma estrutura em 
seus sumários e introduções, o que nos leva a supor ter havido 
orientação bem específica na forma como teriam que ser de-
senvolvidos. Não querendo dizer, no entanto, que as narrativas 
comportem tal similaridade, visto que são produtos diretos da 
História de Vida e Formação de cada um dos professores/auto-
res, seres por si dotados de autonomia e muitas singularidades.

O sumário do memorial que esquematiza a vida pessoal e 
profissional da professora Vânia, é modelo perfeito dos demais:

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO
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MINHA FORMAÇÃO
O nascimento
A infância
Adolescência
Fase adulta

MINHA TRAJETÓRIA ESCOLAR
1º Grau Menor
1º Grau Maior
2º Grau (Científico e Pedagógico)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

MINHA VIDA PROFISSIONAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 A professora apresenta os títulos das subdivisões de sua 
narrativa autobiográfica seguindo o que seriam as fases naturais 
de um processo de vida. A estrutura dos demais apresentam ape-
nas as variações já apresentadas, levando-se em consideração as 
marcas deixadas por estas fases para cada um dos sujeitos. 

Segundo Lima, Costa e Alves (2012) o curso aqui em ques-
tão foi ofertado no contexto de exigência da legislação em torno 
da formação acadêmica de professores. A professora Vânia relata 
esse momento em seu memorial. Após escrever que já estava há 
anos na profissão sem a devida formação acadêmica, diz:

[...] comecei a me conscientizar que precisava pro-
gredir na minha profissão, além do que a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação nº 9394/96 exige, que 
para estar em atividade na área da educação é ne-
cessário Nível Superior, então fiz por duas vezes a 
tentativa de passar no vestibular em Quixadá sem 
sucesso; foi quando a Prefeitura Municipal de Itapi-
úna fez um convênio com a UECE para manter uma 
turma de universitários fazendo um curso especial 
para formação de professores no próprio município 
aos finais de semana e período de férias. Assim que 
soube, providenciei os documentos necessários e fiz 
a inscrição para realizar pela terceira vez a tentati-
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va de ingressar no Nível Superior, dessa vez obtendo 
sucesso.

 Após revelar insucessos nas tentativas de ingresso no en-
sino superior por duas vezes, a professora relata a passagem pela 
universidade como um marco, “um sonho realizado”. Além da 
possibilidade estudar “praticamente em casa”, vem à tona nas 
palavras dela o possível efeito disso sobre sua profissão, a ideia 
de aperfeiçoamento e ascensão dentro da carreira. 

Com a realização do sonho tão esperado, as coisas 
começaram a se modificar, tanto na minha vida pro-
fissional quanto na vida pessoal, pois as perspectivas 
esperadas estão sendo alcançadas no decorrer do 
meu dia-a-dia e a aprendizagem adquirida com as 
disciplinas ministradas nesse curso fizeram-me des-
pertar para uma nova postura dentro da educação.

Revela alguns episódios em sua vida particular e escolar, 
ainda na infância, que direta ou indiretamente podem ter influ-
ência em sua prática docente até os dias de hoje. Entre outras 
passagens, citaremos a da professora “Tia Maria”.

Na época, havia poucas escolas construídas em Ita-
piúna, por esse motivo tínhamos aula na casa da 
própria professora e minha tia Maria era uma delas. 
Por não ter idade, não podia frequentar sua turma, 
contudo teimava e estudava assim mesmo, no entan-
to prestava atenção à aula e na porta da sala porque 
poderia ocorrer uma supervisão repentina e minha 
tia receberia uma punição por aceitar aquela situa-
ção. [...] A partir de então, surgiu o gosto pelo estu-
do e logicamente pela leitura, jamais esquecerei esse 
episódio, nem muito menos de agradecer sempre a 
esta pessoa maravilhosa (tia Maria) cuja contribui-
ção ajudou-me a iniciar minha participação no mun-
do da leitura e da escrita.

Talvez possamos inserir o relato no rol de características 
que Goodson coloca como sendo comuns ao ambiente socio-
cultural que se desenha nas narrativas de professores, no caso 
“o aparecimento de um professor preferido que influenciou, de 
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modo significativo, a pessoa enquanto jovem aluno” (2007, p. 
72), tendo o narrador consciência ou não disso.

Merece destaque também o fato de a professora Vânia ter re-
lutado muito para ingressar na profissão. Ela conta que fez inicial-
mente o 2º grau maior, foi “para Aracoiaba3 cursar o Científico, 
pois pretendia fazer Faculdade de Direito”, queria ser advogada, 
sonho que teve que ser adiado, pois não tinha naquele momento 
“recursos financeiros para custear uma faculdade”. Somente dois 
anos depois, já tendo parado de estudar, resolve fazer o pedagógi-
co, na sua própria cidade. Na sequência, a mesma Tia Maria tem 
um papel decisivo para o ingresso da professora na carreira docen-
te. Vânia relata que após uma estadia mal sucedida em Fortaleza, 
onde fora com a ilusão de um emprego, retornou a Itapiúna:

[...] estava acontecendo um Concurso Público e mi-
nha tia Maria queria que eu fizesse para o cargo de 
professora. Fiquei pensativa porque na verdade não 
era essa a profissão escolhida por mim. Depois de 
muito pensar, resolvi tentar, só que a minha expecta-
tiva e torcida era para o resultado ser negativo, po-
rém foi o contrário, geralmente quando alguém ob-
tém um resultado positivo fica contente mas comigo 
foi o inverso. Mesmo com o resultado favorável não 
me chamaram para trabalhar, então resolvi voltar 
à Fortaleza, onde consegui alguns trabalhos, todos 
temporários; quando faltavam três meses para o fim 
da validade do meu concurso, minha tia ligou-me di-
zendo que eu devia voltar e lutar pelo meu direito. 
Decidida, volto à Itapiúna e em seguida consigo as-
sinar meu contrato para trabalhar em uma creche 
chamada Criança Feliz, que estava sendo inaugura-
da nesta época. A partir daí, começou a minha his-
tória profissional e o mais interessante é que mesmo 
relutando e fugindo de um lado para outro, acabei 
tornando-me professora.

A “aversão”, em um primeiro momento, que Vânia tinha à 
profissão pode estar relacionada à crise a qual se referem Nóvoa 

3 Município localizado a aproximadamente 30 km de Itapiúna, ainda no Maciço 
de Baturité.
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(1999) e Fonseca (1997) ao dizerem que, atualmente, e historica-
mente, os docentes são desvalorizados em vários aspectos, seja 
em relação ao salário, frequentemente baixo; a infinidade de fun-
ções que lhes são dadas; os processos de formação, tanto a inicial 
quanto a continuada são, muitas vezes pouco eficientes. Tudo 
isso gera um grande mal-estar na profissão, que causa, além de 
abandono, a desmotivação entre os jovens para seguir a carreira.

Considerações finais

Apesar de se tratar de uma pesquisa que está dando seus 
primeiros passos, já foi possível observar claramente, a partir da 
leitura dos memoriais, que o método autobiográfico usado para 
fins de formação de professores é instrumento eficaz para o pro-
cesso de construção identitária do ser professor. 

É possível concluir já, que ao narrar seus processos de 
vida, tanto os ligados a experiências educativas, quanto às de-
mais vivências socioculturais, como meros observadores ou par-
ticipantes ativos, enquanto alunos ou profissionais da educação, 
os docentes identificam e revelam, direta e/ou indiretamente, 
como foram criadas as imagens que eles tem da educação, de si e 
do ser professor. Que, em um processo de formação que precede 
em muito a acadêmica, o professor se forma na rememoração de 
seu próprio percurso de vida.

É nesse sentido que afirmamos ser a pessoa do professor, 
exposta ao método autobiográfico, agente por excelência do seu 
processo de formação. É através da rememoração de sua história 
de vida e formação intelectual, em um processo de autorreflexão 
crítica, que ele se forma e se autoforma.

A grande questão de nossa pesquisa vai bem ao encontro 
das interrogações de Nóvoa: “De que forma cada um se tornou o 
professor que é hoje? E por quê? De que forma a acção pedagógi-
ca é influenciada pelas características pessoais e pelo percurso de 
vida profissional de cada professor?” (2007, p. 16).
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Ponderamos o quanto se faz necessário na prática de pes-
quisa em educação e no processo de formação de professores, 
ouvir a voz daquele que quase sempre ocupa espaço central nas 
investigações do campo educacional; reconhecer, de uma vez por 
todas, que o professor tem sim respaldo e direito para falar de si 
e de sua prática. Por isso que inserimos nossa pesquisa no rol da-
quelas que tentam colaborar com o clamor feito por vários pes-
quisadores a partir, sobretudo, da década de 1980, que é o de, ao 
invés de estudar a prática docente em si, voltar-se para a pessoa, 
“assegurar que a voz do professor seja ouvida, ouvida em voz alta 
e ouvida articuladamente” (GOODSON, 2007, p. 67).
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Introdução

As Escolas Normais brasileiras se tornaram reconhecidas 
como as primeiras instituições a formarem professores, na maio-
ria mulheres, para trabalharem nas séries iniciais do magisté-
rio. A Escola Normal cearense trouxe grande contribuição para 
o desenvolvimento do Ceará, impulsionando as esferas social, 
econômica e cultural. Tomando como base a data de seu funcio-
namento no ano de 1884, atualmente tem 131 anos de existência, 
funcionando na Rua Graciliano Ramos nº 52 no bairro de Fáti-
ma, com o nome de Instituto de Educação do Ceará (IEC). 

Foi criada em 28 de agosto de 1878 por Lei Provincial nº 
1.790, porém iniciou as suas atividades somente em 1884; seria 
anexa ao Liceu e os professores desta instituição também seriam 
os professores daquela escola. Teve sempre o privilégio de fun-
cionar em endereços bem localizados. O primeiro foi ao lado do 
prédio do Teatro José de Alencar (1884-1917) em frente à Praça 
Marquez de Herval (depois Praça do Patrocínio e hoje José de 
Alencar) no Centro. Posteriormente, funcionou na Escola Fênix 
Caixeiral (1918-1922) criada em 1889, destinada à formação de 
profissionais para atuarem no comércio, localizada à Rua 24 de 

mailto:helenamarinho@virtual.ufc.br
http://lattes.cnpq.br/7403091676467602
mailto:cristine_brandenburg@hotmail.com
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Maio esquina noroeste com a Rua Guilherme Rocha (antes deno-
minada de Rua Municipal), também no Centro. No ano de 1923, 
retornou para seu primeiro endereço (CARVALHO, 1998).

Sua terceira localização foi onde atualmente funciona o 
Colégio Estadual Justiniano de Serpa (1923-1958), na Praça Fi-
gueira de Melo (antes denominada de Praça dos Educadores e 
Praça do Colégio) em frente ao colégio Imaculada da Conceição 
também no Centro. Em 1958, foi transferida, juntamente com o 
Jardim da Infância e a Escola-Modelo ou de Aplicação, para o 
bairro de Fátima, e muitas alunas que estudaram naquele prédio 
nos cursos primários e secundários também vieram com a Escola 
Normal para esse novo endereço, local onde funciona até os dias 
atuais e aconteceu a formação das primeiras normalistas nesse 
novo endereço de 1958 a 1960. 

Os estudos sobre o currículo afloraram no Brasil apenas 
na década de 1950, com a obra de Roberto Moreira Introdução 
ao estudo de currículo da escola primária. Embora tenha se ini-
ciado de forma tímida, tornou-se mais frequente nas décadas se-
guintes merecendo destaque nos anos de 1990, em que as discus-
sões e estudos adquiriram lugar de maior visibilidade no debate 
educacional (PEDRA, 1997). 

Por que refletir sobre o currículo da Escola Normal cea-
rense nos de 1958 – 1960? Primeiro, aponta-se para o contex-
to histórico pelo qual o Brasil passava no governo do presidente 
Juscelino Kubitschek, conhecido pelo “Plano de Metas”, mar-
cado pela mudança de uma economia agrária para o desenvol-
vimento industrial. O slogan desse governo era “50 anos em 5” 
tendo como Plano de Metas: energia, transportes, alimentação, 
indústria de base e educação. 

Dessa forma, qual concepção e função a educação ocuparia 
nesse contexto? A educação foi destinada à formação de profis-
sionais para ocuparem as novas funções nas indústrias, carac-
terizando-se como tecnicismo, eficiência e saber-fazer. As insti-
tuições escolares incorporaram aspectos desse modo de trabalho 
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das indústrias no seu cotidiano, tais como: rigor no horário, dis-
ciplina, visão de uma prática docente direcionada para os resulta-
dos, fragmentação, mecanização e linearidade, que repercutiram 
na concepção de currículo. Segundo, ressalta-se a reformulação 
do Ensino Normal que acontecia no Ceará, fundamentada na Lei 
Orgânica do Ensino Normal nº 8.530 (BRASIL, 1946).

O objetivo geral desse artigo é refletir sobre aspectos do 
currículo da Escola Normal cearense (1958-1960), buscando 
compreender como se desenvolvia no trabalho escolar. Tem 
como objetivos específicos: identificar o modo como se desenvol-
veu esse currículo no cotidiano escolar e conhecer em que bases 
pedagógicas do currículo se fundamentavam.

 Nos procedimentos metodológicos, foi utilizada a pesqui-
sa bibliográfica e qualitativa, tendo como fontes: Lei Orgânica do 
Ensino Normal nº 8.530 (BRASIL, 1946); Lei nº 4.410 (CEARÁ, 
1958), Regulamento – Decreto nº 3.662 (CEARÁ, 1959) e auto-
res: Silva (2001), Carvalho (1998), Lima (1966), Pedra (1997), 
Sacristán (2000), Cruz (2011) e Fazenda (1994).

Aspectos do currículo na Escola Normal cearense (1958-1960)

O ponto de partida para análise foi a legislação brasilei-
ra: Lei nº 8.530 (BRASIL, 1946), Lei nº 4.410 (CEARÁ, 1958) e 
Regulamento – Decreto nº 3.662 (CEARÁ, 1959) – por servir de 
normatização e estruturação para o currículo escolar das turmas 
de normalistas 1958-19601. 

Com intento de tornar mais fácil a visualização, na sequ-
ência, será mostrado um quadro ilustrativo com suporte de três 
fontes distintas, demostrando como eram disponibilizadas as 
disciplinas no currículo para o ensino normal. No quadro utili-
zou-se o critério dedutivo, isto é, do nacional – Lei Orgânica do 

1 Vale ressaltar que, nesse período, formaram- se 190 (cento e noventa) professoras 
para o magistério primário. Estudavam em 4 (quatro) turmas da seguinte forma: 1ª, 
2ª, 3ª. e 4ª. sendo que os históricos localizados são das normalistas da 3ª. turma. 
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Ensino Normal (BRASIL, 1946), estadual – Regulamento (CEA-
RÁ, 1959) e local – o histórico das normalistas. 

Quadro 1 – Comparação entre as Disciplinas com suporte nas 
Fontes Consultadas

Disciplinas na Lei nº 8.530 
(BRASIL, 1946)

Disciplinas no 
Regulamento 
Decreto º 3.662 
(CEARÁ, 1959) 1 

Disciplinas no 
histórico 
escolar

1º ANO DE CURSO
1) Português 
2) Matemática 
3) Física e Química 
4) Anatomia e Fisiologia Humana 
5) Música e Canto
6) Desenho e Artes aplicadas 
7) Educação Física, Recreação e 
Jogos. 

As disciplinas estão 
disponibilizadas de 
forma generalizada. 
Sem distribuição 
nos 3 anos de curso.

1) Português
2) Matemática
3) Religião
4) Física e Química
7) Anatomia
8) Música
9) Desenho

2º ANO DE CURSO
1) Biologia Educacional
2) Sociologia Educacional
3) Higiene e Educação Sanitária
4) Metodologia do Ensino Pri-
mário
5) Desenho e Artes Aplicadas 
6) Música e Canto 
7) Educação Física, Recreação e 
Jogos. 

As disciplinas estão 
disponibilizadas de 
forma generalizada. 
Sem distribuição 
nos 3 anos de curso.

1) Educação Física
2) Higiene
3) Biologia
4) Desenho
5) Antropogeografia 
6) História da Edu-
cação
7) Música
8) Metodologia
9) Pedagogia
10) Português
11) Psicologia
12) Religião

3º ANO DE CURSO
1) Psicologia Educacional
2) Sociologia Educacional
3) História e Filosofia da Educação
4) Higiene e Puericultura
5) Metodologia do Ensino Primá-
rio
6) Desenho e Artes Aplicadas
7) Música e Canto
8) Prática do Ensino
9) Educação Física, Recreação e 
Jogos.

As disciplinas estão 
disponibilizadas de 
forma generalizada. 
Sem distribuição 
nos 3 anos de curso.

1) Educação Física
2) Prática de Ensino
3) Psicologia
4) Filosofia
5) Sociologia
6) Metodologia
7) Música
8) Desenho
9) Administração
10) Religião
11) Puericultura

Fonte: Lei nº 8.530 (BRASIL, 1946), Decreto º 3.662 (CEARÁ, 1959) e históri-
cos escolar. Quadro – Elaboração própria.
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Analisando o quadro em destaque, algumas observações 
podem ser visualizadas: em relação às duas primeiras fontes 
referentes à Legislação Federal (BRASIL, 1946) e Estadual (CE-
ARÁ, 1959). Observa-se que, no Regulamento estadual, houve 
acréscimo de três disciplinas: Antropogeografia do Nordeste, 
Pedagogia Geral e Administração Escola, destacadas na nota 
de rodapé 5. Quando confrontado esse Regulamento (CEARÁ, 
1959) com a fonte do histórico escolar da normalista, o currículo 
trabalhado na escola teve o acréscimo das disciplinas Religião e 
a exclusão das Artes Aplicadas. 

Essas alterações na escolha de disciplinas que compunham 
a matriz curricular do curso, com base na fonte histórico escolar, 
podem ser identificadas como adequações às propostas pedagó-
gicas que viessem atender a realidade local. Tomando a discipli-
na mencionada Antropologia do Nordeste, pode ser relacionada 
com estudos sobre essa região e a necessidade de intervenção em 
questões peculiares, como a seca, se tornando importante para a 
formação da futura professora primária. 

No tocante à disciplina Religião, embora a Escola Normal 
fosse uma instituição laica, havia influência de preceitos da Igre-
ja Católica, como por exemplo, no ritual de formatura a missa era 
oficiada pelo bispo católico. Outros pontos, também herdados da 
Igreja, é o predomínio da disciplina, rigidez dos bons costumes 
e da moral, no cotidiano escolar como características para uma 
boa formação da futura professora que deveria ser um exemplo 
para a sociedade (CARVALHO, 1998).

Em relação à disciplina Administração escolar, pode-se 
mencionar a Lei Orgânica (BRASIL, 1946) no capítulo III – ar-
tigo 4º – foram discriminados os tipos de estabelecimentos que 
podiam trabalhar com o ensino normal, e no §3º, “o Instituto de 
Educação será o estabelecimento que, além dos cursos próprios 
da escola normal, ministre ensino de especialização do magisté-
rio e de habilitação para administradores escolares do grau pri-
mário”. Dessa forma, essa lei trouxe a ampliação para a formação 
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em nível médio de profissionais da educação, havendo a necessi-
dade de formação por esse profissional.

Analisando as três fontes de forma geral, é importante des-
tacar as disciplinas de teor mais teórico relacionadas às diversas 
ciências em relação às matérias pedagógicas, que trabalhassem 
aspectos da educação e formação para a sala de aula, principal-
mente, a prática de ensino e/ou o estágio da futura professora. 
Representando esse universo da formação em educação, visuali-
zam-se no quadro as disciplinas Pedagogia e Prática de Ensino, 
que era conhecido como tirocínio2. Vale enfatizar que essas dis-
ciplinas eram ministradas somente no 3º ano do curso, portan-
to, ao final deste, caracterizando uma falta de articulação entre 
teoria e prática, como também o pouco contato desse professor 
em formação com a sala de aula, locus no qual ele iria trabalhar.

Até esse momento a análise se direcionou para uma pers-
pectiva tradicional em que o currículo toma a dimensão estática, 
sem articulação da teoria e da prática, em que as disciplinas são 
estanques, fragmentando os conteúdos.

 Em oposição a esta concepção tradicional, o Escolanovis-
mo3 trouxe para as escolas a possibilidade de aprendizagem do 
aluno baseada na experiência, no aprender fazendo. Essa prática 
foi levada para a Escola Normal cearense pelos entusiastas que 

2 Do lat. tirociniu.“A prova de tirocínio, consiste na preparação prático-pedagógi-
ca feita sob a vigilância do professor”. (CARVALHO, 1998, p. 25).. 
3 “Tinha como ideário ‘aprender fazendo’ através da experiência, da observação 
e o centro era o aluno. Em contraponto a abordagem tradicional que tinha o pro-
fessor como foco. O que distingue da escola tradicional a escola nova não é, de 
fato, a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas a presença, 
em todas suas atividades, do fator psicobiológico do interesse, que é a primei-
ra condição de uma atividade espontânea e o estímulo constante ao educando 
(criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu alcance, ‘gra-
ças à força de atração das necessidades profundamente sentidas’. É certo que, 
deslocando- se, por esta forma, para a criança e para seus interesses, móveis e 
transitórios, a fonte de inspiração das atividades escolares, quebra-se a ordem 
que apresentavam os programas tradicionais do ponto de vista da lógica formal 
dos adultos, para os pôr de acordo com a ‘lógica psicológica’, isto é, com a lógica 
que se baseia na natureza e no funcionamento do espírito infantil”. (AZEVEDO, 
et al 2010, p. 49 e 50). 
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fizeram parte do planejamento da Reforma do ensino normal no 
Ceará e que também trabalhavam como docente nessa institui-
ção. É o caso do professor Lauro de Oliveira Lima, da disciplina 
Pedagogia, que defendia uma reforma de inversão de método, 
em que o currículo seria a articulação da vivência da normalis-
ta na escola e os seus achados seriam discutidos e nível de fun-
damentação teórica como temas nas disciplinas e depois seriam 
encaminhados para a Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC), 
retornando como soluções para a escola. Em relação ao currícu-
lo, Lima (1966, p. 31) destacou: [...] “passa a ser os ‘problemas’ 
que provavelmente, uma professora terá que enfrentar em sua 
atividade magisterial. Não estudará ‘psicologia’. Usará a psicolo-
gia para resolver estes problemas”. (Sic).

Nessa perspectiva, o autor já assinala para a concepção de 
um currículo interdisciplinar em que todas as disciplinas traba-
lhariam com o mesmo tema4, existindo uma visão de dinamismo 
para dá movimento ao currículo. Na mesma linha de pensamen-
to, a visão da dimensão do trabalho, consoante Japiassu (1976, 
p.76), “caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os espe-
cialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior 
de um mesmo projeto de pesquisa”. Sobre interdisciplinaridade 
é notória a contribuição da precursora das pesquisas no Brasil, 
Fazenda (2012),5 quando destaca alguns aspectos relevantes:

[...] na interdisciplinaridade é importante ser breve, 
curto e saber quando parar. Se não for assim, eu esta-
ria aqui monopolizando esta aula. Temos que dar voz a 
cada um, no momento adequado. E a interdisciplina-

4 Como já ressaltado, esse método não foi contemplado na transformação da Lei 
Orgânica do Ceará.
5 Entrevista. Disponível em: <http://www.direcionalescolas.com.br/entrevistas/
ivani-fazenda>. Acesso em junho de 2015. Sobre os trabalhos da autora, ressal-
ta-se a coordenação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade 
(GEPI), fundado em 1968 na PUC-SP, que conta com a participação de vários 
profissionais, tais como: pedagogos, psicólogos, médicos, advogados engenhei-
ros, arquitetos. Pelos integrantes percebemos o interesse de vários profissionais 
em estudar e buscar compreender como os saberes estudados em ciências distin-
tas podem ser integrados.

http://www.direcionalescolas.com.br/entrevistas/ivani-fazenda
http://www.direcionalescolas.com.br/entrevistas/ivani-fazenda
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ridade supõe um olhar atento, ela não desconsidera a 
disciplina. Há necessidade de um projeto prévio, com 
etapas definidas, discutidas e reinventadas a cada dia, 
nunca ignorando o conhecimento prévio dos alunos.

A interdisciplinaridade é hoje questão bastante discutida 
na reformulação dos currículos, pois as políticas educacionais 
internacional, nacional e local apontam para uma educação vol-
tada para a fusão dos conhecimentos, e o currículo se modifica 
com aspectos a partir das necessidades relacionadas a uma dada 
realidade. Ele é um instrumento que traz uma visão construída 
com suporte nos preceitos que abrangem as teorias e, dessa for-
ma, o currículo é intencional, elaborado e organizado com um 
fim elucidado com origem na teoria que o alicerça.

 Os teóricos do currículo (GOODSON, 1998; PEDRA, 1997 
e SACRISTÁN, 2000) o defendem como sendo historicamente 
situado em um contexto onde há disputas políticas, econômica, 
social e representam concepções de escola, homem e sociedade. 
Consoante Sacristán (2000, p. 17),

[...] os currículos são a expressão do equilíbrio de inte-
resses e forças que gravitam sobre o sistema educativo 
num dado momento, enquanto que através deles se 
realizam os fins da educação no ensino escolarizado. 
Por isso, querer reduzir os problemas relevantes do 
ensino à problemática técnica de instrumentar o cur-
rículo supõe uma redução que desconsidera os con-
flitos de interesses que estão presentes no mesmo. O 
currículo, em seu conteúdo e nas formas através das 
quais se nos apresenta e se apresenta aos professores 
e aos alunos, é uma opção historicamente configura-
da, que se sedimentou dentro de uma determinada 
trama cultural, política, social e escolar; está carrega-
do, portanto de valores e pressupostos que é preciso 
decifrar.

Percebe-se que, mesmo com a Reforma do Ensino Normal 
(CEARÁ, 1959), o currículo na Escola Normal cearense conti-
nuou privilegiando as disciplinas de cunho teórico, com distan-
ciamento da prática, portanto, continuou como base a formação 
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humanística em detrimento das disciplinas pedagógicas. Refe-
rente ao assunto, Lima (1966, p.19) explica: 

[...] o que se tem, atualmente, como “curso de for-
mação de professores primários” é tão ineficiente e 
distante da realidade profissional, que se supôs não 
ser possível, humanamente, piorar a situação. É a 
coragem do impasse. As “técnicas” (?) didáticas, 
atualmente, em uso nas escolas primárias tem duas 
características salientes: a) ou são obsoletas, embora 
guardando certo cunho de autenticidade das coisas 
que se fazem baseados no “senso comum (!), carac-
terística que desaparece progressivamente em nome 
de novidades pedagógicas”; b) ou são mixórdia in-
congruente de “técnicas conflitantes”, verdadeira 
“colcha de retalhos” cujo significado científico e cujo 
embasamento teórico são, inteiramente desconheci-
dos do professorado. Haja vista a incapacidade na-
cional do magistério alfabetizar as crianças. (Grifo 
da pesquisadora)

Sobre esse posicionamento, é oportuno trazer um dado da 
pesquisa de Cruz (2011, p. 75), quando entrevistou uma profes-
sora formada no Curso Normal e na Faculdade de Pedagogia na 
década de 1960 em São Paulo, pois sua fala se reporta à defi-
ciência do Curso Normal no domínio de alfabetizar as crianças. 
Como se trata de uma pessoa do Curso Normal em outro estado 
comprova-se que este problema atingia dimensões amplas que 
caracterizava uma deficiência na organização curricular, enfati-
zada a seguir:

[...] eu cheguei chorando em casa depois de seis me-
ses dando aula. Eu era uma das melhores alunas do 
Normal. Tinha tirado 10 em didática, 10 em metodo-
logias, 10 em prática... e não conseguia dar aula!!! 
Só 12 alunos de uma classe de 23 estavam con-
seguindo aprender a ler. Eu não me conforma-
va de ter estudado tanto, de ter feito um curso 
excelente e não conseguir alfabetizar. 

Tomando como base a “alfabetização de crianças” e ao 
confrontar essa citação com o final do texto de Lima (1966, p. 19) 
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acima mencionado: “[...] Haja vista a incapacidade nacional do 
magistério alfabetizar as crianças”, ou seja, duas realidades em 
lugares distintos, sinalizando para o mesmo problema, consta-
tando- se a deficiência na formação do professor da Escola Nor-
mal no Brasil. Por outro ângulo, percebia-se que essa discussão 
estava dentro da Escola Normal cearense, trazendo as novas 
mudanças das ideias da Escola Nova em contraponto às práticas 
tradicionais, fato que contribuía para se pensar em uma melhor 
formação das futuras professoras, enaltecendo a tradição e pio-
neirismo da Escola Normal cearense.

 Esse problema se tornou maior, pois atingiu a formação 
de professores em nível superior, dando continuidade a uma for-
mação mais teórica em relação à prática do futuro professor e 
a falta de articulação das disciplinas. Essas dificuldades perdu-
raram sinalizando a fragilidade no processo de formação para o 
magistério no país que ocupam hoje os debates na esfera educa-
cional em nível nacional, mas é importante ressaltar que no final 
dos anos 1990, a formação de professores ocupou um papel mais 
relevante como uma das metas para se lograr sucesso na quali-
dade da educação. 

Considerações finais 

A análise das fontes mostrou que as mudanças ocorridas 
no âmbito do contexto de desenvolvimento do país no governo 
de JK (1956-1961) e a reformulação do ensino normal não im-
pediram a predominância de um currículo tradicional na Escola 
Normal cearense, até porque a educação foi direcionada ao tec-
nicismo, memorização e mecanização, embora tenha se identifi-
cado a sinalização para um currículo mais dinâmico com suporte 
no ideário do Escolanovismo. 

Essa prática das ideias da Escola Nova tornou-se possível 
em razão de participantes da Reforma (CEARÁ, 1959), que eram 
defensores desse novo ideário de educação e docentes da Escola 
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Normal, possibilitando sua atuação dentro da instituição como 
impulsionadores dessas ideias (Lauro de Oliveira Lima) contra-
postas do modelo tradicional. 

Observou-se o caráter humanista do currículo pelas dis-
ciplinas apresentadas na matriz curricular com origem na fonte 
histórico escolar, que priorizavam a teoria, deixando uma enor-
me lacuna entre a articulação dos conhecimentos teóricos e prá-
ticos, sobretudo, as disciplinas Pedagogia (2º ano) e Prática de 
Ensino (3º ano). 

Por fim, enfatiza-se a importância do currículo, por ser um 
instrumento intencional que direciona as concepções de pessoa, 
escola e sociedade. Dessa forma, é preciso que o currículo seja 
elaborado, pensado, constituído e reconstituído em consonância 
com as necessidades em prol de toda a comunidade e não a servi-
ço de apenas alguns grupos que possam ser beneficiados.
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Introdução

A formação de professores é um tema clássico em pes-
quisas na área da educação. Entretanto, com relação à EJA, não 
apresenta a mesma acumulação reconhecida sobre esses estudos 
no campo educacional em geral. Segundo Diniz-Pereira (1999), a 
formação docente para a EJA ganhou mais visibilidade a partir 
da aprovação da LDBEN 9394/96, reacendendo os debates sobre 
o rompimento do modelo dicotômico teoria-prática que visava 
formar um número grande de docentes para atender a uma de-
manda crescente de alunos em busca de certificação profissional 
na EJA.

Dessa conjuntura política nascia a necessidade da criação 
de habilitação em EJA, nos espaços formativos de professores. 
Assim, segundo Fonseca et.al. (2000), a formação de professores 
para a EJA veio ganhando espaço na década de 1990, cujos esfor-
ços tinham a intenção de inserir o campo da EJA ampliando as 
perspectivas das práticas docentes e sua dimensão teórico-práti-
ca de formação para o público desta modalidade de ensino, e se 
acentuaram nos diferentes espaços da EJA, tais como Fóruns de 
Educação de Jovens e Adultos, que são espaços coletivos e com 
fortes representações das classes populares e de educadores de 
todos os níveis, que discutem diversas temáticas da EJA, bem 
como os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos 

mailto:lilianes27@yahoo.com.br
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(ENEJAS) que remontaram à questão da importância da forma-
ção de educadores para a EJA na perspectiva da educação conti-
nuada e numa perspectiva popular.

Essa discussão retoma uma preocupação da prática do 
professor da EJA na perspectiva do diálogo, uma reflexão antiga 
no campo da Educação de Jovens e Adultos, tão enfatizada pelo 
educador Paulo Freire nas diversas obras publicadas e discutidas 
por ele na década de 1960. A propósito, os movimentos de edu-
cação e cultura popular da década de 1960 e os trabalhos desse 
educador tinham como princípio a educação emancipatória e um 
perfil de educador como agente político na sociedade.

Soares (2011) destacou que a EJA vive em um momento de 
transição nas políticas públicas, delineando que, para a formação 
docente, as especificidades da EJA devem ser levadas em consi-
deração, pois esta modalidade de ensino possui uma marca forte 
que é a diversidade de sujeitos e de realidades, aumentando os 
desafios inclusive para os professores em formação e para aque-
les que formam docentes. Para o autor, somente será possível 
compreender as especificidades se estivermos junto às diversas 
realidades formativas, nos aproximando dos projetos educativos 
onde as formações ocorrem, seja em níveis de “extensão, for-
mação continuada, especialização em universidades, instâncias 
governamentais” (p.306), corroborando para entender as contri-
buições e os limites da formação no que tange à EJA. 

Esta lógica evidencia os limites e contribuições da forma-
ção para esta modalidade de ensino para além dos modelos de 
escolarização tão fortes na EJA que limitam as diferentes nuan-
ças pessoais e coletivas, tanto de alunos quanto de docentes (em 
formação ou para aqueles (as) que já estão na prática de sala de 
aula) colocando a complexidade como diferencial para a Educa-
ção de Jovens e Adultos. Soares (2011) destaca ainda em suas 
discussões a formação sólida, voltada às especificidades da EJA, 
destacando a urgência de pensar a constituição identitária na 
formação inicial e continuada de docentes para este público.
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Esta demarcação sobre as especificidades na formação do-
cente nos levou a buscar entender as tessituras identitárias nos 
processos formativos docentes em EJA partindo das proposições 
de Dubar (1998) cujo percurso identitário, ao ser analisado em 
seu aspecto subjetivo chamado de biográfico ou identidade para 
si, bem como por seu aspecto objetivo, construído a partir das 
relações com os outros, denominando-a de identidades sociais.

 Notamos essas características ao analisar a narrativa sobre 
o que motivou a escolha profissional docente de Luíza e Jéssica 1,

Minha motivação foram meus quatro filhos que fi-
zeram o magistério, me incentivaram. Eles me ser-
viram de incentivo porque eu vi que me identificava 
com a área. (Luíza)

Ajudava minha mãe e minha tia desde pequena a dar 
aulas. Elas me levavam para a sala de aula e aí me 
deu vontade de fazer o curso. (Jéssica)

Sendo assim, a identidade é (re)constituída em íntima re-
lação com o quadro social, possuindo fortes tendências em pes-
quisas que mesclam as trajetórias individuais em âmbito profis-
sional, na tentativa de reunir as duas abordagens envolvendo os 
mundos vividos e formas identitárias.

Hall (2004) corrobora para o entendimento da constitui-
ção identitária ao afirmar que as identidades estão em constantes 
deslocamentos por conta das diversas mudanças culturais, eco-
nômicas e políticas, que mexem com as estruturas sociais e con-
sequentemente com as identidades sociais. Neste sentido, Dubar 
(1998) e Hall (2004) dialogam quando afirmam que os itinerá-
rios identitários não são fixos, mas são passíveis de mudanças e 
alterações nos percursos a partir das construções subjetivas e das 
relações sociais que os sujeitos estabelecem.

1 Os nomes dos sujeitos que aparecem no trabalho são fictícios. As narrativas 
colhidas a partir de entrevista semiestruturada partiram de temáticas de análi-
se assim organizadas: Motivações pela escolha do Curso Normal; Preferência de 
escolha por modalidade de ensino relativo ao primeiro segmento do Ensino Fun-
damental; Perguntas específicas sobre a EJA no curso de formação e expectativas 
quanto ao trabalho docente em EJA. 
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Na dimensão da identidade docente, Marcelo (2009) en-
tende que a constituição dessa identidade ocorre atrelada ao de-
senvolvimento profissional quando “através da nossa identidade 
os percebemos, nos vemos e queremos que nos vejam” (p.11). 

Ao narrar sobre a sua escolha dentro das modalidades de 
ensino relativa ao primeiro segmento do Ensino Fundamental 
existentes hoje no Brasil, Marceli assim descreve:

Eu escolho o Maternal porque me identifico mais com 
crianças. Com meus primos em casa ensinando para 
eles eu vejo que tenho mais facilidade. (Marceli)

Por ser evolutiva e constante, devemos entender a identi-
dade docente unida ao processo de formação inicial e continu-
ada, numa relação de complementaridade e crescimento. Esta 
ocorre desde sua formação inicial, ampliando à medida que se 
aprofunda a relação nos contextos diversos de profissionalidade 
docente (estágios de observações, práticas docentes e ambientes 
de trabalho após a formação inicial e nas relações entre o eu e o 
outro). 

Lucas discorre sobre sua dificuldade e conflitos ao se rela-
cionar no campo de estágio docente na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos:

Quando eu cheguei às turmas de EJA foi como entrar 
num mundo diferente... Eu não seria capaz de traba-
lhar nas turmas de EJA apenas com o conhecimento 
adquirido aqui na escola porque é pouco. Quando eu 
cheguei eu não sabia como agir, como falar, como che-
gar pra um aluno pra ajudar, quais as reações que os 
alunos poderiam ter, isso não é falado pra gente. Eu 
realmente senti dificuldade de chegar à turma ,uma 
semana de observação de estágio e não de prática. 
(Lucas)

A constituição identitária partindo das narrativas biográ-
ficas como potência fecunda para compreender esses novos fios 
em seu contexto social, analisar os dados, interpretar organiza-
ções pessoais, os universos de crença, as estruturas sociais em 
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âmbito micro e macro e suas relações de poder, nos faz analisar 
as identidades em suas subjetividades e saber que existem artefa-
tos políticos que atravessam toda a narrativa dos sujeitos e, em se 
tratando de EJA, “podem sustentar representações que infantili-
zam os educandos jovens e adultos que também concorrem para 
cristalizá-las”. (RIBEIRO, 1999, p.188)

O paradigma do conhecimento construído a partir das 
histórias de vida, através da pesquisa- formação, conforme pre-
coniza Josso (2004), coloca o sujeito aprendente no centro da 
discussão em pesquisas contemporâneas sobre formação do-
cente imbrincadas com as tessituras identitárias nos processos 
formativos, pois vivemos em tempos em que as formações ne-
cessitam ultrapassar a racionalidade técnica que pouco favorece 
para compreender os caminhos de aprendizagens trilhadas pelos 
sujeitos.

Essa forma de compreender os sujeitos e suas experiências 
formativas surge na década de 80 e 90 através de seus precurso-
res Pineau (1983), Dominicé (1990) e Josso (1991), quando estes 
dialogam sobre as histórias de vida como caminho metodológico 
para a autoformação, que ganha força ao colocar os autores das 
narrativas como protagonistas do conhecimento que eles mes-
mos constroem. Isso significa dizer que as narrativas devem ser 
analisadas dentro de um contexto e um projeto, neste caso espe-
cífico, a formação docente. 

Regis assim descreveu sua experiência no processo forma-
tivo na Educação de Jovens e Adultos:

Quando eu fiz estágio, a diretora pediu pra eu ficar 
na turma. Conforme eu fui passando o conteúdo pra 
eles, tinha um probleminha dizendo: quantas horas 
eles trabalhavam por dia, aí eu fui explicando para 
os que trabalhavam e para os que não trabalham. Se 
você trabalha em casa, calcule o tempo que você tra-
balha em casa, foi assim que nasceu o desejo. (Regis)

O conceito de formação empreendido por Josso (2004) 
abarca o ponto de vista de quem está aprendendo e engloba 
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“processos, temporalidades, experiências, aprendizagem, conhe-
cimento e saber fazer, temática, tensão dialética, consciência, 
subjetividade, identidade” (p.38). É escutar o lugar em que estas 
formações acontecem e as dinâmicas que os sujeitos articulam 
através de suas vidas com outros sujeitos. 

Marcia destacou esta experiência da seguinte maneira:

Se um dia vier dar aula na EJA, eu vejo que eu devo 
continuar focando nessa relação entre o professor 
e aluno, que é muito importante. Por que há muito 
mais que só alfabetizar na EJA, o professor tem um 
papel primordial de levar cidadania àquele aluno, 
preencher as lacunas do passado, o professor que vai 
além tem uma relação bacana com o aluno, acho que 
eu seguiria esse caminho. (Marcia)

A formação toma relevância e se revela a nós em sua espe-
cificidade, porque é nela que o conhecimento e a aprendizagem 
mostram forma de resolver problemas e atuar no mundo e “cons-
titui-se pilar importante da formação do educador de jovens e 
adultos. A disposição para o diálogo é essencial nessa modali-
dade educativa.” (RIBEIRO, 1999, p. 193). Ao narrar a própria 
formação, Josso (2004) afirma que o sujeito que está no processo 
de aprendizagem desenvolve uma profunda reflexão sobre sua 
identidade e passa a tratar com mais consciência as próprias 
aprendizagens e o seu percurso formativo. 

Como nos relatam Adriana, Maria e João ao narrarem 
suas experiências empreendidas nos estágio de Educação de Jo-
vens e Adultos:

Fiz pouco tempo. A professora foi muito dinâmica e 
lúdica. Ela passou uma atividade no quadro que usa-
va as palavras do dia- a – dia do pessoal da EJA. 
Encontrei uns que tinham mais facilidade pra fazer, 
outros que tinham mais dificuldade. (Adriana) 

A gente tem a imagem que a EJA só tem gente de ida-
de. Pra toda EJA tem que ter pelo menos dois profes-
sores. O professor tem que estar falando tanto para 
jovens e adultos, uma linguagem temperada. (Maria)
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Achei muito positivo, pude ter bastante experiência. 
Ganhei a oportunidade de trabalhar o ano que vem 
na EJA. Até surgiu a oportunidade para trabalhar 
com a Educação Infantil. Vou trabalhar na EJA, pre-
firo esperar o ano que vem. (João)

Essas narrativas nos revelam os registros dos desafios de 
conhecimento a partir da consciência que os alunos obtiveram no 
caminho formativo, à medida que os itinerários de experiências 
vão se construindo, as opções e rejeições vão se colocando em 
evidência tecendo com isso a identidade. 

Alice destaca desafios em sua narrativa sobre lecionar para 
as turmas de Educação de Jovens e Adultos:

Dar aula? Sinceramente, eu ainda não parei para 
pensar nessa questão, em como trabalhar? De que 
jeito fazer a aula acontecer? Eu acho que tendo a no-
ção de como é a Educação Infantil, acho que é a mes-
ma forma porque tudo que a gente vai apresentar 
pra eles de certa forma é novo, é uma coisa a mais, 
é uma coisa além. A mesma forma que é trabalhada 
com as crianças pode ser trabalhada com eles tam-
bém, de uma forma planejada. Porque a gente tem 
uma noção de dar aula pra criança, você sabe que 
pra criança o que eles aprendem é novo, pro adulto 
também. Eu acho que de cara eu não teria condições, 
eu acho que isso é pra gente mais experiente. (Alice)

As experiências formadoras podem ocorrer de maneira 
positiva ou negativa, desestabilizar causando incertezas, esta-
belecer afeto ou aversão, o que importa é a transformação que 
ocorre na identidade do sujeito, marcando-o como formadora e 
transformadora de vida. 

Josso (2004) desenvolve as modalidades de elaboração da 
experiência como sendo, a) ter experiência- vivência e situações, 
sem tê-lo provocado, surpresa, espanto; b) fazer experiência- si-
tuações que nós mesmos provocamos para fazer experiência; c) 
pensar sobre as experiências é refletir sobre as vivências que pro-
vocamos ou não (p.52-53). Essa experiência também é refletida 
na interação com outros sujeitos que cotidianamente trocam ex-
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periências e leva-nos ao alargamento da consciência, da mudan-
ça, criatividade, responsabilização. O inusitado e desconhecido é 
fator primordial no processo das experiências formadoras, pois 
leva-nos a refletir sobre o que se passou, o que fizemos de dife-
rente do que pensávamos inicialmente. 

Notamos que esse fato ficou evidente nos depoimentos de 
Diego, Rubens e Adriano ao relatarem se atuariam ou não com 
nas turmas de Educação de Jovens e Adultos após realizarem 
seus estágios de observação e prática docente:

Eu não me vejo atuando na EJA. (Diego)

Responsabilidade demais ter que lidar com pessoas 
que esperam tanto de você. Eu acho isso muito difícil. 
Nunca nem pensei em atuar na EJA. Não sei se con-
seguiria satisfazer a expectativa deles. (Rubens)

Ia ser difícil. Seria mais difícil porque exige muito 
de você. Eles não mudam de uma hora pra outra. 
(Adriano)

O conjunto de vivências que foram elaboradas e reelabo-
radas se tornam experiências, bem como o saber-fazer das ex-
periências leva à consciência do que somos e fazemos daquilo 
que vivenciamos. Apenas as experiências obtidas através das 
aprendizagens formativas não ocasionam uma metamorfose no 
ser dos sujeitos e para que esta metamorfose ocorra é necessária 
que aconteça a experiência existencial, aquela que diz respeito 
ao todo da pessoa, quer seja instrumental ou pragmática, com-
preensiva ou explicativa, interagindo consigo mesmo e com os 
outros, corroborando para o fortalecimento e a reflexão da ex-
periência existencial (JOSSO, 2004). Esta autora traz as discus-
sões para o âmbito da formação como sendo as identidades em 
processo evolutivo, recriando os sentidos de si na partilha com 
outros. Assim enfatiza a identidade social como sendo “sinergias 
positivas ou negativas entre dimensões psicossomáticas, psico-
lógicas, sociológicas, antropológicas, sociohistórica, espirituais” 
(JOSSO, 2007, p.416).
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Considerações

A partir das reflexões realizadas, entendemos que a forma-
ção inicial para educadores de nível médio em EJA precisa ser tra-
tada a partir das experiências construídas pelos sujeitos em seu 
processo formativo atrelada às teorias que compõem o processo 
de formação. Repensar a maneira como vem sendo tratado o ensi-
no para a formação em EJA é urgente, tendo em vista que partin-
do do modelo de racionalidade técnica que configura os caminhos 
de aprender e ensinar instituídos por anos na escola, pouco dei-
xam espaços para a escuta sensível daqueles que estão no ‘chão da 
escola’ e vivem seus dilemas e gostosuras de seu cotidiano.

Outro item pertinente é quanto às questões formativas 
para além dos processos institucionais e escolares, tendo em vis-
ta que esses espaços não são os únicos caminhos pelos quais os 
sujeitos se formam: as narrativas deixaram claro que a formação 
identitária nasce nas relações que são desenvolvidas nos espaços 
familiares, de amizades, informais, ou seja, nas relações subje-
tivas e coletivas, é no estar juntos que realizamos experiências 
com caráter formativo. Então, antes de pensarmos na formação 
escolar e profissional, devemos nos ater às formações que se es-
tabelecem nos contatos diários, que são riquíssimos para a tessi-
tura das identidades profissional e pessoal dos sujeitos, isto por-
que entendemos formação como um processo global, que se dá 
ao longo da vida de forma complexa e em diferentes dimensões 
humana (BRAGANÇA, 2011). Lutar por uma política de forma-
ção cujo foco esteja na concepção humana e intelectual, em de-
trimento da fragmentação dos educadores em desenvolvimento 
é um imperativo para a identidade profissional fortalecida, em 
favor das classes populares. 

As narrativas dos alunos do curso de formação de nível 
médio sobre a tessitura identitária em EJA nos revelaram tam-
bém que a dialética atuar-refletir-atuar marca a importância dos 
estágios de prática pedagógica na medida em que levou alguns 
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dos sujeitos à perspectiva auto reflexiva sobre o que fazem e so-
bre os processos que implicam, entravam e fortalecem a aprendi-
zagem da docência. Essa dimensão reflexiva favorece as percep-
ções do valor que tem as subjetividades como possibilidade de 
conhecimento de si, à medida que narram sua formação, porque 
é construída por um sujeito que possui cultura e uma história 
social a partir das lembranças e experiências vividas e, portanto, 
são “experiências formadoras”.

 Outro ponto que destacamos como importante se deu no 
confronto entre teoria-prática, indicando o comprometimen-
to que nós educadores e pesquisadores devemos assumir como 
acordo de um trabalho mais qualificado com aqueles que estão 
no campo de estágio para além de quantidade de horas de está-
gio, mas demarcada por uma ação ampla e multirreferencial, de 
reciprocidade entre formadores.

Esse trabalho nos levou pensar sobre a potência das narra-
tivas dos sujeitos aprendentes, como um caminho possível para 
se realizar outros processos formativos para além do modelo de 
racionalidade técnica que perdura por anos na escola. Novos mo-
vimentos podem ser inseridos para se pensar a escola e seu mo-
delo, desde que se coloque como centralidade aqueles (as) que 
são a razão da escola: os alunos (as) como atores principais e suas 
narrativas, identidades e subjetividades como ponte para se re-
alizar outra formação docente para os que estão na área de EJA, 
tendo em vista que, para esta modalidade, as especificidades são 
tão importantes.
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid+50101-%207330199800010000&ing=pt&nvim=iso
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______. As especificidades na formação do educador de jovens 
e adultos: um estudo sobre propostas de EJA. Educação em Re-
vista, Belo Horizonte, v.27, nº2, ago., p.303-322, 2011.
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O MESTRE FAZ A ESCOLA: INSTITUIÇÕES ESCOLARES PRIMÁRIAS 
E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

IVONE GOULART LOPES
Faculdade de Ouro Preto do Oeste/RO – UNEOURO

ivone.goulart@hotmail.com 
JOSÉ ALAÔR DALAPRIA JÚNIOR

Faculdade de Ouro Preto do Oeste/RO – UNEOURO
jrdalapria@hotmail.com

ANA FLÁVIA MOREIRA CAMARGO
Faculdade de Ouro Preto do Oeste/RO – UNEOURO

anaflcm@gmail.com 

A colonização em Ouro Preto do Oeste/RO e a educação

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma 
história, isto é como o relato coerente de uma sequên-
cia de acontecimentos com significado e direção, tal-
vez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 
representação comum da existência que toda uma 
tradição literária não deixou e não deixa de reforçar 
(Pierre Bourdieu).

As percepções do social não são de forma alguma 
discursos neutros: produzem estratégias e práticas 
sociais, escolares, políticas que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outros, por elas menosprezados 
(Roger Chartier)

Iniciamos uma pesquisa que busca olhar para as escolas 
como um lugar de memória e de práticas educativas, ressaltando 
a importância da história institucional dos estabelecimentos de 
ensino do município de Ouro Preto do Oeste/RO e da atuação 
dos professores, sua formação e profissionalização. 

A colonização oficial de Rondônia teve início em 1968, 
quando o Ministério de Agricultura se interessou pela coloniza-
ção da Amazônia Legal. Naquele ano, chegaram ao então Terri-
tório Federal de Rondônia os técnicos do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (IBRA), com a atribuição de localizar na BR 364 
uma implantação de novos projetos de colonização. Por conta 
das suas terras de solo fértil, foi escolhido um local às margens do 

mailto:ivone.goulart@hotmail.com
mailto:jrdalapria@hotmail.com
mailto:anaflcm@gmail.com
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igarapé Ouro Preto, na BR-364, distante 40 km da atual cidade 
de Ji-Paraná. Nascia, assim, o Projeto Integrado de Colonização 
Outro Preto, ou simplesmente, PIC Ouro Preto. 

A ocupação demográfica, que antes da instalação do pro-
jeto era mais moderada, a partir de sua implantação, em 1970, 
começou a intensificar-se, inicialmente, nas margens da estrada 
e depois ao longo das vicinais abertas pelo INCRA, pelas Secreta-
rias de Agricultura e de Obras, do então território, pela Prefeitura 
de Porto Velho, e ainda pela ação desbravadora e participativa 
dos colonos. O plano inicial do INCRA previa uma capacidade de 
atendimento a duas mil famílias, mas, em 1973, já contava com 
mais de três mil, cada uma delas assentadas em lotes de 100 hec-
tares de terras. O total de migrantes que se dirigiram a Ouro Pre-
to em mais de três anos, foi calculado em cerca de 25 mil pessoas.

Ao INCRA cabiam as seguintes missões: distribuir a terra; 
organizar o território; administrar os projetos; assentar os mi-
grantes nos respectivos lotes; assumir a educação, a saúde e a 
previdência social; enquadrar o habitat rural às unidades agríco-
las; edificar a infraestrutura; criar cooperativas de produção, de 
crédito e de comercialização1.

Quanto à vida do migrante, era pontuada por três etapas: 
o assentamento, a consolidação e a emancipação, momento no 
qual o colono recebia o título definitivo. Em 1981, a maior parte 
dos 5.000 colonos foi emancipada e a administração do INCRA 
passou por uma fase de contração, com uma redução progressiva 
do número de funcionários (de 180, no auge do programa, a 13, 
em 1986). O escritório do INCRA em Ouro Preto do Oeste fechou.

Conforme Roberto Gutierrez em 20/06/20092 ao falar em 
educação, diz que a primeira professora no núcleo de Ouro Pre-
to, onde se formou a cidade, foi Rosalina Siqueira do Amaral. A 

1 http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=110015&-
search=rondonia|ouro-preto-do-oeste|infograficos:-historico, acessado em 
13/06/2015. 
2 http://www.robertogutierrez.com.br/ouropreto/historiadeouropreto.html, 
acessado em 15/06/2015. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=110015&search=rondonia|ouro-preto-do-oeste|infograficos:-historico
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=110015&search=rondonia|ouro-preto-do-oeste|infograficos:-historico
http://www.robertogutierrez.com.br/ouropreto/historiadeouropreto.html
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segunda chamava-se Maria Vilany da Silva. A terceira professora 
foi Maria Judeci seguida de Maria da Luz. Mas a primeira profes-
sora de fato, atuou na zona rural foi dona Síria Amaral Jacob – 
ela lecionava próximo ao rio Boa Vista, km 31. A segunda profes-
sora da zona rural foi dona Dezinha, morava próximo à esquina 
da linha 22 da BR-364. 

Na linha de tempo das fundações das instituições educati-
vas do município, que estamos organizando, no período de 1970-
1981 quando era o INCRA o responsável pela educação, apare-
cem 109 escolas com documentação até o presente.

Após a criação do município em 1981 até os dias atuais, são 
87 escolas que encontramos dados. Perfazendo um total de 198 
escolas municipais, estaduais e particulares. 

Quanto ao Internato, Roberto Gutierrez3 comenta que sur-
giu ao lado da Sapolândia, onde foi o parque de exposições de 
Ouro Preto, foram construídas seis casas. Numa delas morava 
Ademar da Costa Sales. Uma dessas casas foi transformada no 
primeiro internato de Ouro Preto. Filhos de agricultores passa-
vam a semana no internato para estudar e aos fins de semana 
retornavam para o sítio. Isto aconteceu em 1972, até que no mes-
mo ano, foi construído um internato maior onde hoje funciona 
o Centro Supletivo de Ouro Preto Professor Antônio de Almei-
da. As professoras Mariana Perigo que mora em Jaru e Vilma 
Vegildo que mora em Ariquemes foram as responsáveis pelo in-
ternato. Em 1973, chegou a professora Dirce Maria da Cunha e 
assumiu o internato.

A memória ligada aos Professores dos primeiros tempos

“Ele me ensinou quase tudo o que sei: não só o tesouro 
oculto nas páginas de cada livro fechado, não só a ma-
ravilha de cada pequena ou grande descoberta, não só 

3 GUTIERREZ, Roberto. 30 anos: Ouro Preto nasce com a vinda do Incra. Notícia 
publicada em 16/06/11. http://oportalro.com/noticias-detalhes.php?cod=4908 
acesso em 20 de maio de 2015.

http://oportalro.com/noticias-detalhes.php?cod=4908


II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades
Teresina-PI | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

IVONE GOULART LOPES • JOSÉ ALAÔR DALAPRIA JÚNIOR • ANA FLÁVIA MOREIRA CAMARGO

402

Ar
tig

os
 C

om
pl

et
os

GT
 5

 –
 F

or
ma

çã
o 

Pr
of

iss
io

na
l e

 M
ag

ist
ér

io

a comunhão com autores e leitores, mas a sabedoria 
da vida cotidiana” (Lia Luft. Lembro-me dele)

A partir de uma investigação documental iniciada em mar-
ço de 2014, objetiva localizar e mapear os diferentes documentos 
que apresentam sujeitos, memórias e objetos destas antigas es-
colas, num movimento que busca dar visibilidade a estas institui-
ções educativas, maioria na zora rural, já fechadas, esquecidas. 
Buscamos fazer levantamento de nomes de professores que atua-
ram nestas escolas, hoje já encontramos 609 pessoas. 

A contribuição dos 55 professores entrevistados que abor-
daram a importância da educação para os primeiros imigrantes 
como um elo com sua terra de origem e, a preocupação com a for-
mação dos filhos, falaram também das dificuldades com o trans-
porte e a fomentação da religiosidade e do trabalho como forma 
de superar os obstáculos. 

Estes professores nos disseram que começaram o oficio de 
professor sem preparação, só com a boa vontade de ensinar e a 
necessidade da comunidade onde estavam, pois havia um grande 
número de crianças e adolescentes analfabetos. 

A questão do espaço escolar, os próprios pais é que pro-
videnciavam as escolinhas de pau a pique, cobertas de palhas 
e com bancos de tábuas. Com o tempo o INCRA construía um 
estabelecimento de madeira, geralmente um ou dois cômodos, 
providenciava carteiras, quadro negro, panelas e caldeirões para 
o feitio da merenda. 

O que nos chamou a atenção em relação aos professores 
entrevistados, – no início da carreira todos eram leigos, não ti-
nham formação profissional -, mas todos eles após alguns anos, 
concluíram suas graduações e muitos fizeram também pós-gra-
duação em diferentes áreas, se profissionalizaram com muita di-
ficuldade e muita luta, andando a pé, de bicicleta, a cavalo, de 
carroça para chegar a Ouro Preto do Oeste e estudar.

O Logus I, II e o Projeto Fênix, modalidade semipresencial 
onde os professores leigos tiveram a oportunidade de cursar o 
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magistério, eram oferecidos pela Rede Estadual, e tinha a parti-
cipação dos profissionais Municipais, mas foi uma grande opor-
tunidade dada aos nossos profissionais que moravam até 120 km 
de distância e não tinham a oportunidade de complementar os 
seus estudos no modo presencial. Estes cursos aconteceram no 
CEEJA Prof. Antônio de Almeida.

Portanto, uma pesquisa sobre a história das escolas mu-
nicipais, estaduais e particulares do município de Ouro Preto do 
Oeste nos anos 1970-2015 coloca em pauta a gênese da educação 
nos municípios interioranos, frutos de assentamentos rurais, de 
agrovilas. Sua trajetória, ao confundir-se com a história do mu-
nicípio permite que parcela de sua existência seja compreendida 
a partir da concepção pedagógica que as próprias instituições es-
taduais e municipais impunham a essa modalidade de ensino. 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa em desenvolvi-
mento no âmbito da Graduação e Pós-Graduação da Faculdade 
UNEOURO em Ouro Preto do Oeste/RO, consiste em investigar 
a história do ensino primário nas escolas rurais e urbanas que 
durante o período de 1970-2015 – São 198 instituições, mais de 
dois terços já encerraram suas atividades. 

Os cursos de Magistério contribuíram para melhoria dos 
procedimentos pedagógicos nas escolas e imprimiram um cará-
ter científico e profissional. Pouco a pouco, a atividade de ensinar 
crianças foi sendo percebida como uma atividade complexa, que 
necessitava de profissionais capazes de dominar as teorias peda-
gógicas e metodológicas, além dos conhecimentos científicos de 
cada disciplina curricular da pré-escola até a 4ª série.

O Curso de Magistério na Escola “28 de Novembro” fun-
cionou somente a noite, teve durante o período: 1983-1988, 15 
turmas de 1º ano, 7 turmas de 2º ano e 5 turmas de 3º ano. For-
mou, 5 turmas, um total de 182 novos professores, conforme o 
Livro de Atas de resultado final.
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Quadro 1 – Total Geral dos alunos do curso de Magistério do 
Colégio 28 de Novembro, entre os anos de 1983-1988

Matriculados 1.131

Reprovados 65

Desistentes 268

Transferidos 39

APROVADOS 759

Fonte: Livro de Atas do Colégio. Organizado por Ivone G. Lopes e José Alaôr 
Dalapria Jn.

Na Escola Joaquim Avelino de Lima, o Curso de Magis-
tério foi de mais longa duração, 1989 a 2001, portanto 13 anos 
consecutivos. Funcionou no período vespertino e noturno. Teve 
durante o período: 25 turmas de 3º ano. Num universo de 3.587 
alunos matriculados, houve evasão de 556, reprovação de 194 
educandos e 200 foram transferidos. Um total de 920 novos pro-
fessores, conforme o Livro de Atas de resultado final.

Quadro 2 – Total Geral dos alunos do curso de Magistério do 
Colégio Joaquim Avelino de Lima, entre os anos de 1989-2001

Matriculados 3.587

Reprovados 194

Desistentes 556

Transferidos 200

APROVADOS 920

Fonte: Livro de Atas do Colégio. Organizado por Ivone G. Lopes e José Alaôr 
Dalapria Jn.

Acreditamos ser relevante este empreendimento, na medi-
da em que estaremos criando condições para que essa temática 
seja abordada por meio das lógicas produzidas pelos seus agen-
tes que, de forma variada, vivenciaram as ações educacionais de-
senvolvidas pelas escolas em questão. A partir desse ângulo, tere-
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mos a oportunidade de realizar um estudo que vai ao encontro de 
uma tendência das Ciências Sociais na contemporaneidade, que 
justamente busca definir as instituições sociais a partir da ótica 
de seus agentes (DUBET, 1994). 

O grupo de pesquisa criado recentemente, parte das pre-
missas aqui explicitadas, justifica-se também, na preocupação de 
proporcionar a troca e a ampliação dos conhecimentos produ-
zidos em âmbito acadêmico para além dos muros da faculdade, 
assumindo, com isto, a dimensão social e ética das pesquisas, na 
medida em que se posiciona e demonstra compromisso em rela-
ção ao tempo presente (FONTANA, 1998). 

Ressalvamos que a crítica que se faz aos documentos, ao 
analisarmos um texto produzido em outro momento histórico, 
permite-nos interrogar inicialmente sobre suas condições de 
produção, circulação e recepção, que informam sua estrutura 
textual, de modo a sustentar as estratégias interpretativas. 

Nas palavras de Gouvêa, (2007, p.22):
Embora nenhum documento possa ser tomado como 
expressão direta da realidade, os textos arquivísticos, 
em geral, constituíram-se como documentos que bus-
cavam expressar determinada verdade ou produzi-la. 
Interpretar tais documentos significa analisar que, 
para além de sua objetividade, expressa em sua es-
trutura argumentativa, todo documento, ao mesmo 
tempo, revela, silencia, sinaliza, torna opacas outras 
expressões.

Este cuidado com a análise das fontes também é apresen-
tado em Santos (2008), apud Oliveira (2011) para quem:

Todo o conjunto de fotografias coletadas circula atra-
vés de diferentes formas e suportes. Levamos em con-
ta os próprios propósitos da propaganda, na maioria 
das vezes, institucionalizada, e mais tarde os objetivos 
de se construir uma memória que ao valorizar alguns 
personagens (...) acabava excluindo outros sujeitos 
e constituindo uma identidade única para a cidade. 
Nossa hipótese era a de que sujeitos que não eram 
caracterizados neste processo como atuantes, visuali-
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zavam uma “outra” cidade a partir das fotos em seu 
pertencimento e/ou de seu ato interpretativo. (SAN-
TOS, 2008, p.4)

Trata-se, portanto, de se fazer uma história interpretativa, 
recolhendo fontes arquivísticas que tratem das instituições esco-
lares existentes naquele período e estabelecendo relações entre 
elas, a fim de se produzir uma inteligibilidade plausível para o 
período, segundo o recorte apontado, buscando discutir e valori-
zar a memória e a história destas instituições.

    
Via para a realização, a metodologia

O projeto quer enfatizar os aspectos da confecção de uma 
linha de tempo das escolas dos municípios, dos primeiros pro-
fessores, e de criação de um vídeo, desde a escolha do tema a 
ser abordado, pesquisa, produção, elaboração do roteiro, edição, 
criação de personagem e animação.

A primeira etapa do processo, começamos atualmente a 
realizar, a coleta de fontes nos arquivos da SEMECE, da CRE, e 
nas escolas de Ouro Preto do Oeste/RO, com a preocupação de 
compreender os sentidos das ausências e mesmo da guarda de 
determinados documentos como parte das disputas em torno da 
manutenção de determinadas memórias, em detrimento de ou-
tras, como discutido em Ricoeur (2007). 

No auxílio teórico para tais análises sobre a escola, auto-
res como Frago e Escolano (1998), Mogarro (2005), Magalhães 
(1996, 1999), Nóvoa (1991, 1992, 1995), proporcionam embasa-
mento para a elaboração das perguntas feitas às fontes, sobretu-
do na preocupação com a memória escolar, com ênfase na his-
tória material e social das instituições educativas. Além disso, 
historiadores da educação tem se defrontado com a urgência de 
preservar acervos escolares e, nesta tarefa, se veem desafiados 
a enfrentar questões teóricas e práticas sobre a conservação de 
documentos, que se traduzem em diálogos com arquivistas e 
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bibliotecários a respeito das técnicas de seleção, classificação e 
descarte.

Uma importante experiência de vídeo documentário que 
está inspirando este projeto foi: “Tantas histórias, tantas memó-
rias: inventário sobre as centenárias instituições de ensino do 
Rio de Janeiro”, coordenado pela professora Mignot, professora 
da UERJ, em 2009 e “Entre memórias e esquecimentos: história 
das instituições escolares de Juiz de Fora” coordenado pela Palo-
ma Rezende de Oliveira e Marcio de Oliveira Guerra, 2012. 

O levantamento das instituições, bem como os dados obti-
dos sobre as escolas, acontece a partir da análise de documentos 
contidos nos arquivos da SEMEC e no INCRA com sede em Ji 
Paraná, nas Leis do Legislativo pesquisadas na Câmara dos Ve-
readores e nas Escolas “28 de Novembro”, “Joaquim Avelino de 
Lima” e CEEJA Prof. Antônio de Almeida. São utilizadas também 
informações de pesquisas já realizadas por estudiosos da área de 
História da Educação, Instituições Educativas e Formação de 
Professores. Estamos fazendo o levantamento de trabalhos de 
conclusão de curso que versaram sobre o município.

A organização e seleção das fontes pesquisadas teve início 
em maio de 2014. À medida que se pensou a configuração da Li-
nha de Tempo e do vídeo, surgiu a necessidade de adicionar além 
de documentos arquivísticos e fotografias, narrativas de antigas/
os professoras/es, ex-alunos e ex-funcionários das instituições 
escolares que se pretende apresentar, além de pesquisadores da 
área, a fim de trazer contribuições dos relatos e memórias destes 
personagens, sobre o período. 

A produção do vídeo, que se dará após a pesquisa e a cons-
tituição de um roteiro, inclui a edição das imagens e textos. Ao 
ser concluído, o vídeo será reproduzido em cópias e distribuído 
às escolas públicas e bibliotecas do município de Ouro Preto do 
Oeste/RO, a fim de ter seu conteúdo disseminado entre educan-
dos e educadores da rede pública de ensino.
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Alguns apontamentos sobre os resultados 

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento junto à Fa-
culdade de Ouro Preto do Oeste, UNEOURO. Foram realizadas 
reuniões com os professores coordenadores de cursos. A partir 
delas o projeto foi pensado em 4 etapas. 

Na primeira etapa foi entregue o roteiro e apresentado o 
projeto e seus objetivos aos professores e alunos da Graduação 
e da Pós que fazem parte do grupo de pesquisa, feito também o 
orçamento do trabalho de edição e produção audiovisual e res-
pectivas cópias. 

A segunda etapa consiste em distribuir atribuições aos en-
volvidos, ficando cada um responsável por coletar fontes sobre 
as das instituições escolares citadas. Alguns ficaram responsáveis 
por levantar dados, fotografias e buscar fontes e contatos para 
complementar as informações do roteiro apresentado sobre as 
escolas. Outros ficaram responsáveis por coletar informações 
complementares, fazer entrevistas com antigos professores, para 
colher a história da instituição, sua antiga estrutura física. 

Um terceiro grupo ficou responsável pelos arquivos da SE-
MECE, CRE e INCRA, um quarto grupo pela visita às escolas que 
ainda funcionam. Outros estão buscando as Leis, os Pareceres, 
Decretos e Portarias sobre a criação destas escolas e busca de 
Leis na Câmara dos Vereadores. Nesta terceira etapa, acontece a 
discussão e análise dos documentos levantados.

A quarta etapa, será de conclusão da Linha de Tempo e a 
produção do Vídeo. Edição, finalização e reprodução do vídeo, 
cujo término está previsto para o final de 2015. Mas o projeto 
não termina aqui. É necessário ainda um trabalho nas escolas 
para onde serão direcionados os vídeos, no que diz respeito à 
formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as tecno-
logias de informação e comunicação. Temos ainda que visitar os 
municípios vizinhos que foram criados com o desmembramento 
deste município, buscar documentação referente as escolas que 
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ficaram sob a jurisdição deles: Urupá, Mirante da Serra, Vale do 
Paraíso, Nova União, Teixeirópolis.

Pretendemos que esta investigação resulte em uma in-
terpretação acerca das escolas primárias no município de Ouro 
Preto do Oeste, dos modos pelos quais os agentes escolares: do-
centes/professores – construíram a sua identidade profissional. 

Portanto, os agentes – como indivíduo ou como catego-
ria social – são aqui considerados como um grupo ou grupos re-
presentativos que poderiam expressar formas geracionais de ser 
professor. 

Temos um longo trabalho pela frente, mas o que já conse-
guimos nos impulsiona a continuar nesta trilha que nos mostra 
um belo panorama. Ainda mais que atuamos em uma instituição 
particular e que não possui fomentos para a pesquisa.
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Introdução

A baixa qualidade das relações interpessoais dentro das 
escolas é contraproducente do ponto de vista da aprendizagem. 
Teoricamente é pacífico que os aspectos emocionais do sujeito 
influenciam no processo de aprendizagem. Em um estudo me-
ta-analítico que investigou a efetividade de mais de 200 inter-
venções que visavam favorecer a aprendizagem sócio-afetiva, 
constatou-se um aumento de 11 pontos percentuais no desempe-
nho acadêmico geral de alunos submetidos a estas intervenções 
(DURLAK et al. 2011). 

A melhoria no desempenho em habilidades sócio-afetivas 
é transferível para a área acadêmica em uma série de dimensões. 
Milicic e colaboradores (MILICIC et. al. 2013) apresentam um 
levantamento de vários estudos que comprovam a relação da 
aprendizagem sócio-emocional com outros indicadores acadêmi-
cos tais como domínio de conteúdos e habilidade ledora (ASH-
DOWN; BERNARD, 2012; HAWKINS et al., 1999), motivação e 
compromisso (MALECKI; ELLIOT, 2002) e notas em avaliações 
padronizadas (BERGER et al., 2011; EXTREMERA; FERNÁN-
DEZ-BERROCAL, 2003; STIPEK; MILES, 2008)

Na esteira das abordagens sócio-interacionistas e cons-
trutivistas, que constituem o paradigma dominante na area edu-
cacional brasileira, o professor é caracterizado como um media-
dor da relação dos alunos entre si e destes com os objetos de 
conhecimento (COLL, SOLÉ, 1996). Apesar desta centralidade 
conferida ao aspecto interacional do trabalho docente, estraté-

mailto:rbritto2002@yahoo.com.br
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gias de capacitação e manejo emocional e interpessoal pouco são 
contempladas nos cursos brasileiros de formação de professo-
res. Segundo Dell Prette et. al. (1998): “Na literatura nacional 
são praticamente inexistentes relatos de intervenções especifi-
camente voltadas para as habilidades interpessoais do professor 
associadas à implementação das interações educativas em sala 
de aula”. (DELL PRETTE et. al., 1998, p.3). Possíveis causas his-
tóricas e teórico-metodológicas desta inexistência são apresen-
tadas, juntamente com suas consequências para a qualificação 
docente

Tem-se, assim, uma contradição entre o reconhecimento 
da importância dos aspectos interpessoais do trabalho docente 
e a virtual inexistência de intervenções destinadas promovê-los 
sistematicamente. O presente artigo tem por objetivo discutir 
esta ausência de práticas específicas de observação sistemática, 
avaliação e treino de habilidades sociais docentes nos cursos bra-
sileiros de formação de professores. Neste trabalho entendemos 
por Habilidades Sociais um:

[...] conjunto de comportamentos emitidos por um 
indivíduo em um contexto interpessoal que expressa 
sentimentos, atitudes, desejo, opiniões ou direitos 
destes indivíduos, de um modo adequado à situação, 
respeitando estes comportamentos nos demais, e que 
geralmente resolve os problemas imediatos da situ-
ação enquanto minimiza a probabilidade de futuros 
problemas (CABALLO, 2002, p. 365).

A partir desta definição, apresenta-se uma proposta inicial 
de classificação de comportamentos docentes necessários para 
uma boa atuação interpessoal. Esta proposta inicial de classifi-
cação, fundamenta-se teoricamente no Behaviorismo Radical e 
visa proporcionar critérios mais objetivos de observação e ava-
liação que favoreçam a identificação e o treino destas habilidades 
sociais na população docente em formação.
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A definição operacional de comportamentos como condição 
indispensável à formação docente

A dificuldade de materializar as concepções de professo-
res em procedimentos pedagógicos fica evidente nas disciplinas 
de estágio e práticas de observação. Esta dificuldade embarga 
inclusive a efetividade de mudanças curriculares que preconi-
zam estágios de observação ao longo do processo de formação, 
como forma de minimizar o hiato entre teoria e prática (BRA-
SIL, Lei n. 9.394/1996, art. 32, incisos I-IV). Porém, sem proto-
colos de observação bem definidos e classes de comportamentos 
estabelecidas, a referida prática de observação tende a tornar-se 
esvaziada enquanto momento de verdadeira prática e conver-
ter-se em mais um momento de constatação impotente do dis-
tanciamento aparentemente insuperável entre teoria e prática 
didática. 

Consequentemente, mesmo nos momentos reservados à 
prática de habilidades interativas didáticas, a formação univer-
sitária de professores resvala para um modelo historicamen-
te marcado pela ênfase nos conteúdos. Como aponta SAVIANI 
(2011), na história da formação de professores no Brasil, as esco-
las normais tenderam mais a enfatizar o modelo pedagógico-di-
dático, ao passo que as universidades se encarregaram do mode-
lo cultural-cognitivo. O treino de habilidades sociais na formação 
de professores busca a complementaridade destes dois modelos, 
fornecendo fundamentação à reflexão sobre a prática didática 
efetiva assim como procedimentos de modificação de práticas 
interativas específicas.

Defendemos que o elemento que falta para conexão destes 
dois modelos de formação de professores é a operacionalização 
de comportamentos específicos. Ou seja, um elo que traduza te-
orias, definições e conceitos pedagógico-didáticos em práticas 
docentes concretas. Assim sendo, uma formação integral de pro-
fessores deveria garantir três condições: 
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1) O estabelecimento teórico-conceitual de definições e 
teorias que fundamentem boas práticas pedagógicas.

2) Um treino que habilite a discriminar os comportamen-
tos específicos em cada situação que sejam compatíveis 
com os modelos pedagógico-didáticos adotados. 

3) Um treino que possibilite que estes futuros professo-
res efetivamente sejam capazes de emitir os comporta-
mentos previamente discriminados.

Devido à tradição cultural-cognitiva das licenciaturas no 
Brasil (SAVIANNI, 2011) consideramos a condição 1 (teórico-
conceitual) razoavelmente bem desenvolvida dentro das univer-
sidades. As condições 2 e 3, (identificar e desenvolver práticas 
condizentes com a teoria adotada) ainda apresentam muito es-
paço para aperfeiçoamento. Isto ocorre, ao que parece, porque 
um dos efeitos desta tradição cultural-cognitiva é a inflação da 
atenção conferida ora a aspectos conteudistas da atividade do-
cente (pólo cognitivo), ora a aspectos macro-sociais que condi-
cionam a educação e a formação da cultura geral do professor 
(pólo cultural). Esta atenção focada apenas nestes dois pólos faz 
com que pouco se valorize, comparativamente, estratégias de 
cunho propriamente pedagógico-didático, tais como técnicas de 
manejo de sala, habilidades comunicativas e habilidades sociais 
docentes.

A predominância do modelo cultural-cognitivo, no que 
diz respeito à formação inicial dos professores, se converte em 
um virtual monopólio da forma participante de observação. Esta 
preferência generalizada por metodologias qualitativas pode ser 
vista com facilidade nas disciplinas de estágio, nas quais a obser-
vação participante é muitas vezes a única alternativa de observa-
ção cogitada e o relato de experiência juntamente com o diário de 
campo são as formas-padrão de registro. Não há dúvida de que a 
observação participante em particular, e as metodologias quali-
tativas, de forma geral, possuem incontestáveis méritos críticos 
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e metodológicos, oriundos exatamente de sua responsividade e 
maleabilidade (FLICK, 2009). 

Porém, os métodos, como instrumentos que são, devem 
ser escolhidos a partir dos objetivos que se pretende alcançar, 
não devendo ser eleitos a priori. Assim, as metodologias quali-
tativas se adaptam com bastante pertinencia aos propósitos da 
formação cultural dos professores, e da sensibilização dos mes-
mos à natureza multideterminada da educação. Porém, caso se 
considere seriamente a necessidade de instrumentalizar e formar 
professores para o trabalho pedagógico-didático, o uso de outras 
formas de observação mais estruturadas se faz necessário.

O aperfeiçoamento da identificação e treino de competên-
cias pedagógico-didáticas, especificamente no que diz respeito 
aos processos de interação afetivo-social dos professores, pode 
ser facilitado dentro do paradigma das Habilidades Sociais. Este 
paradigma enfatiza e facilita a definição operacional de compor-
tamentos e classes de comportamentos, tornando o treino e a 
avaliação destes padrões comportamentais uma atividade mais 
manejável do ponto de vista didático. Esta operacionalização dos 
comportamentos didático-pedagógicos, possibilitaria também a 
passagem recorrentemente problemática entre as condições teó-
ricas (1), e as condições pedagógico-didáticas (2 e 3). Adicional-
mente, o paradigma das habilidades sociais facilita a articulação 
entre os estágios observacionais (realizados nos semestres ini-
ciais das licenciaturas) e os estágios de prática docente (realiza-
dos nos semestres finais dos cursos).

Estabelecendo o instrumento de observação e avaliação

A possibilidade de acordo intersubjetivo e socialização em 
linguagem precisa constituem vantagens inegáveis dos procedi-
mentos sistemáticos de observação. Uma condição indispensável 
para que se possa atingir esta precisão e acordo intersubjetivo 
é a definição clara da realidade a ser observada. “A definição é 
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condição indispensável para que dois ou mais observadores con-
cordem quanto a ocorrência e características de um determinado 
evento” (DANNA, MATOS, 2004).

A importância de definições precisas que permitam obser-
var a consecução dos objetivos pedagógicos tem sido reconhe-
cida por diversos autores. Exemplos clássicos e ilustrativos são: 
a taxonomia dos objetivos de processos educacionais de Bloom 
(BLOOM et. AL, 1956), os objetivos instrucionais de Gagne 
(GAGNE, 1985), o sistema de análise de interações de Flanders 
(FLANDERS, 1970) e o estabelecimento de objetivos comporta-
mentais de Skinner (SKINNER, 1958) 

No paradigma das Habilidades Sociais as unidádes de 
análise ou observação seriam as classes de comportmentos, ca-
racterizados a partir da sua função, ou seja, seu possível efeito 
no comportamento dos envolvidos. Assim, o primeiro passo na 
busca de estabelecer uma categorização para a observação do de-
sempenho interpessoal do professor em sala de aula seria con-
siderar os comportamentos em seus aspectos ‘molares’. Para o 
estudo das Habilidades sociais, portanto, a função dos compor-
tamentos (aspecto molar) é mais reveladora do que a forma es-
pecífica (aspecto molecular) nas quais estes comportamentos se 
manifestam (DELL PRETTE, DELL PRETTE, 1996). 

No caso das interações dos professores com os alunos em 
salas de aula, acreditamos pertinente a a distinção entre duas 
grandes classes de comportamentos sugeridas por Coll e Solé 
(1996): 

Por um lado a estruturação de participação, ou es-
trutura social, que se refere ao que se espera que seja 
feito pelos professores e pelos alunos, a seus direitos 
e obrigações no transcurso das atividades… Por outro 
lado, a estrutura de conteúdo ou estrutura acadêmica, 
que se refere ao conteúdo das atividades escolares e à 
sua organização. (COLL; SOLÉ, 1996, p. 295)

De acordo com estudo de caso de Dell Prete et. all. (1998) 
estas duas classes foram divididas de forma exaustiva em oito 
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subcategorias para a unidade de estruturação da participação e 
cinco subcategorias para a unidade de estruturação do conteúdo. 

No que se refere à estruturação da participação, as sub-
classes de comportamentos postuladas foram: 1) Especificar 
produtos esperados, 2) Especificar desempenhos requeridos, 
3) Controlar o tempo de execução, 4) Explicitar/organizar con-
dições para execução, 5) Utilizar estratégias e recursos motiva-
cionais, 6) Supervisionar a execução, 7) Reagir restritivamente 
a comportamentos incompatíveis com os requeridos, 8) Reagir 
favoravelmente à emissão de comportamentos requeridos.

No que se refere à estruturação dos conteúdos, as subclas-
ses de comportamentos postuladas foram: 1) Colocar-se como 
apresentador de conteúdo, 2) Colocar o aluno como apresenta-
dor de conteúdo, 3) Apoiar a apresentaçao de conteúdo exposta 
pelo aluno, 4) Rejeitar o conteúdo aprensentado pelo aluno, 5) 
Apoio individual aos alunos, relacionado ao conteúdo.

Cada uma dessas subclasses, por sua vez, ainda pode ser 
dividida em comportamentos mais específicos, como por exem-
plo: perguntar se alguém tem dúvidas, chamar o aluno pelo 
nome, pedir silêncio, etc. Para uma descrição completa destes 
comportamentos, consultar Dell Prete et. all (1998).

Ao direcionar a observação para classes de comportamen-
tos bem definidos e operacionalmente identificáveis, uma siste-
matização desta natureza possibilita que o momento de obser-
vação se relacione não só com a formação para o desempenho 
destes comportamentos, mas também possibilita uma avaliação 
mais proveitosa destes próprios comportamentos. Principalmen-
te quando se trata de processos de interação fluidos e situados, 
como o são aqueles estudados sob o nome de “Habilidades So-
ciais”, a observação sistemática se faz indispensável para a con-
dução de uma avaliação proveitosa. Isto mostra a diferenciação 
do processo de observação do processo de avaliação, e ao mesmo 
tempo reafirma sua conexão.
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Observação e avaliação são dois processos interligados 
que permitem detectar indicadores e identificar, com base nes-
tes, a causa para o comportamento observado. Só através de um 
processo de observação rigoroso e uma avaliação consistente 
se consegue registrar e categorizar as informações recolhidas. 
Quanto maior a afinidade entre os dois processos maior será a 
compreensão e o consequente ajustamento do ensino de modo a 
favorecer a aprendizagem.(MENDES et al., 2012, p. 62)

Considerações finais

A partir da cisão histórica entre práticas cultural-cogniti-
vas e práticas pedagógico-didáticas na formação de professores 
no Brasil (SAVIANNI, 2011), assim como da persistência desta 
cisão, mesmo nos currículos das licenciaturas que enfatizam es-
tágios observacionais ao longo dos cursos, procurou-se no para-
digma das Habilidades Sociais, instrumentos e indicadores que 
possibilitem a integração destes dois aspectos igualmente impor-
tantes da prática docente.

Mostrou-se como a ausência destes indicadores compor-
tamentais dificulta a identificação de competências docentes 
por parte dos professores em fomação, prejudicando também 
o desenvolvimento de práticas de formação destas mesmas 
competências. 

Apresentou-se uma categorização preliminar, oriunda de 
pesquisas na área, que pode ser utilizada para estimular a ava-
liação e o desenvolvimento destas habilidades nos alunos dos 
cursos de formação de professores. O uso desta categorização, 
mesmo que preliminar, também pode servir como instrumento 
para diminuir a distância entre a teoria e a prática, assim como 
a distância existente entre os estágios de observação e atuação 
docente propriamente dita.
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O Ensino Religioso na LDB nº 4.024/61

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 4.024 anunciada em 20 de dezembro de 1961 é a primeira lei 
de âmbito educacional e é resultado de debates políticos intensos 
no período que compreende os anos de 1948 e 1961.

De acordo com Freitas e Biccas (2009) a campanha em de-
fesa da escola pública já era fato de exigências desde 1948, quan-
do o Ministro Clemente Mariani encaminhou um “anteprojeto” 
de Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Assim, 
as exposições dadas pelo ministro são claras, no que concerne 
ao fato de que a escola é um papel do Estado e deve-se chegar a 
todos os indivíduos. 

No que concerne ao Ensino Religioso – ER, a LDB nª 
4.024/61 procura sustentar, “a velha neutralidade a respeito do 
Ensino Religioso na escola, legitimado sempre como elemento 
eclesial no universo escolar” (FIGUEIREDO, 1996, p. 61), apre-
sentando-se assim como uma catequese na escola. Essa LDB 
sustentou os títulos da constituição federal de 1946, sobre o que 
afirmava o ER, porém não deixava clara, categorias importan-
tes como a remuneração do professor. Para Figueiredo (1996), 
decorrente disso, outros entraves administrativo-pedagógicos 
foram criados pelo fato dos docentes dessa disciplina não faze-
rem parte da instituição, tais como: divisão das turmas em gru-

mailto:joilson.sousa@uece.br
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pos diversificados, controle dos horários, falta de entrosamento 
com colegas e a direção, uma vez que os professores de ER fica-
ram à parte do cotidiano escolar. Logo, afirmamos que essas são 
algumas das realidades vividas na década de 1960 do século XX 
enquanto perdurava a Lei 4.024/61.

Como afirmado anteriormente, após anos de debates políti-
cos na Assembleia Nacional Constituinte de 1946 a LDB 4.024/61 
foi aprovada e a escrita sobre o ER teve a seguinte redação:

Art. 97 – O ensino religioso constitui disciplina dos 
horários das escolas oficiais, é de matrícula facultati-
va, e será ministrada sem ônus para os Poderes 
Públicos, de acordo com a confissão religiosa do alu-
no, manifestada por ele, se for capaz, ou por seu repre-
sentante legal ou responsável.

Parágrafo 1º. – A formação de classe para o ensi-
no religioso independe de número mínimo de 
alunos.

Parágrafo 2º. – O registro de professores de en-
sino religioso será realizado perante a autori-
dade religiosa respectiva. (BRASIL, 1961, grifos 
nossos).

Para Luiz Antônio Cunha e Vânia Fernandes, “essa reda-
ção permaneceu na versão aprovada pelo plenário da Câmara e 
foi aceita pelo Senado, conservando-se na íntegra o texto da lei 
promulgada pelo presidente João Goulart” (CUNHA; FERNAN-
DES, 2012, p.861).

O Ensino Religioso na LDB n° 5692/71

O golpe civil-militar de 1964 deixou profundas marcas 
na sociedade brasileira. A truculência política do regime ins-
tituído foi manifesta nos nefastos atos institucionais. Os ex-
purgos, perseguições, prisões, torturas se tornaram uma marca 
característica dos governos dos generais-presidentes. É nessa 
conjuntura que se constitui um abrangente projeto voltado 
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para educação que visava institucionalizar os princípios dou-
trinários dos vencedores.

Orientando o projeto político do regime militar estava a 
Doutrina de Segurança Nacional, que “é a manifestação de uma 
ideologia que repousa sob uma concepção de guerra permanente 
e total entre o comunismo e os países ocidentais”. (BORGES, In 
Ferreira, Delgado, 2007, p.24).

Desta feita, esta ideologia foi imposta ao conjunto da so-
ciedade, e no campo da educação, objeto deste trabalho, também 
se fez hegemônica por meio da legislação que se instituía, uma 
vez que “O papel da educação assim como as metas para o setor, 
estabelecidas pelo Estado Brasileiro a partir de 1964, estiveram 
estritamente vinculadas ao ideário de segurança nacional e de-
senvolvimento econômico”. (FONSECA, 2003, p.19).

Saviani afirma que a Lei 5692/71 foi aprovada sob forte 
influência da concepção pedagógica tecnicista, que:

Com base no pressuposto da neutralidade científica e 
inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 
produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reor-
denação do processo educativo de maneira que o tor-
ne objetivo e operacional. De modo semelhante ao que 
ocorre no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do 
trabalho pedagógico. (SAVIANI, 2011, p.381).

Buscamos nesse momento, portanto, fazer uma breve con-
textualização da atmosfera histórica na qual foi instituída a lei 
5692/71, enfatizando que em síntese “O tema da profissionali-
zação ou formação para o trabalho foi o aspecto mais discutido e 
debatido da lei”. (FREITAS e BICAS, 2009, p.281).

No tocante ao ensino religioso, objeto maior de nossa re-
flexão, necessário se faz que pontuemos algumas questões que 
percebemos nodais em especial o fato de que “No período de 
1971, através da LDB 5.692, foi possível notar ainda a forte pre-
sença do ensino de religiões no formato confessional e com ca-
ráter dogmatizador”. (BERSI, 2014, P.3). Ainda sobre a LDB de 
1971, destaca-se o fato de que difere da LDB de 1961, pois a partir 
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de sua aprovação coube a União arcar com os seus custos e des-
taca-se ainda que:

A partir do começo da década de 70 o ensino religioso 
nas escolas públicas brasileiras passa por um processo 
de transformação, de redefinição, em vários estados 
formaram-se grupos ecumênicos com a finalidade de 
criar um programa inter-confessional cristão de ensi-
no religioso nas escolas públicas. Tal transformação 
na concepção do ensino religioso na escola refletia as 
mudanças ocorridas na Igreja Católica, advindas do 
Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín. 
(RANQUETAT JÚNIOR, 2007, p.8).

Destacamos também que o ensino religioso durante a vi-
gência da ditadura militar (1964-1985) foi reforçada pela intro-
dução no currículo da Educação Moral e Cívica, pois:

O objetivo desta disciplina era fortalecer a unidade 
nacional por meio do culto aos símbolos, tradições e 
vultos nacionais. Além disso, por meio da disciplina 
os estudantes seriam estimulados a obedecer às leis, 
a trabalhar pelo futuro da nação e desenvolver a mo-
ral baseada nos pressupostos da religião. (PLÁCIDO, 
2014, p.2).

Entre as décadas de 1960 e 1970, grande parte da popula-
ção brasileira era católica, e movimentos católicos organizados 
haviam inclusive sido aporte fundamental para legitimar o golpe 
que derrubara Goulart em 1964, como por exemplo, a emblemá-
tica marcha da família com Deus para a liberdade1, realizada em 
São Paulo. Desta forma “Apesar de não haver religião oficial, o 
Estado adota a religião católica nas escolas brasileiras e utiliza a 
religião como argumento para combater a ameaça comunista.” 
(PLÁCIDO, 2014, p.13).

 Nesse contexto, em 11 de agosto de 1971, é sancionada a 
Lei nº 5692/71, que traz em seu artigo 7º a seguinte redação:

1 Movimento organizado por setores do clero e entidades femininas, que promo-
veu uma “marcha” contra o comunismo, em São Paulo no dia 19 de maio em 
reposta ao comício realizado no dia 13 do mesmo mês no Rio de janeiro pelo 
presidente João Goulart.
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Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral 
e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Pro-
gramas de Saúde nos currículos plenos dos estabeleci-
mentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira 
o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro 
de 1969. Parágrafo único. O ensino religioso, de ma-
trícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus.

Percebemos, portanto, que o ER durante a ditadura mili-
tar, custeado pelo Estado, conforme o exposto pelo texto da lei 
5692/71, fez parte de todo um arcabouço ideológico que tinha 
como objetivo fundamental a manutenção da ordem e a legiti-
mação dos militares no poder, atendendo como já supracitado, 
os pressupostos da Doutrina de Segurança Nacional.

O Ensino Religioso na LDB n° 9394/96

Pouco antes da promulgação da atual Constituição Federal 
(1988), o ER volta a ser alvo de polêmica, o que gera incertezas 
sobre a sua permanência no currículo escolar brasileiro.

Os setores contrários a sua inclusão no sistema de ensino 
alegam dificuldades quanto à natureza pedagógica e à sua com-
preensão no ambiente escolar. Por outro lado, os grupos que o 
apoiam, argumentam a favor do educando ter na escola, a oportu-
nidade de compreender sua dimensão religiosa, “permitindo-lhe 
encontrar respostas aos seus questionamentos existenciais mais 
profundos, descobrindo e redescobrindo o sentido de sua busca, 
na convivência com as diferenças”. (FONAPER, 1997, p.18).

No artigo 210 da atual Constituição Federal encontra-se a 
seguinte redação: “O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental.” Conforme lemos em Fernandes (2000, 
p. 24), “a inclusão desse dispositivo deu-se com uma significativa 
mobilização nacional, resultando na segunda maior emenda, em 
números de assinaturas, apresentada ao Congresso Constituinte, 
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obtendo mais de 78.000 assinaturas reivindicando a garantia da 
disciplina na nova Constituição”.

Com a sanção da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, 
surge a atual LDB, que em seu artigo 33, apresentava a seguinte 
redação:

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 
ônus para os cofres públicos, de acordo com as prefe-
rências manifestadas pelos alunos ou por seus respon-
sáveis, em caráter:
I – confessional, de acordo com a opção religiosa do 
aluno ou do seu responsável, ministrado por professo-
res ou orientadores religiosos preparados e credencia-
dos pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; 
ou

II – interconfessional, resultante de acordo entre as 
diversas entidades religiosas, que se responsabiliza-
rão pela elaboração do respectivo programa.

O referido artigo é alvo de discussão entre educadores e 
entidades religiosas, das quais se destacaram a CNBB2, ASPER-
DF 3e o FONAPER4. Um dos motivos foi a expressão: sem ônus 
para os cofres públicos, o que significava que o professor de ER 
não seria lotado nos quadros oficiais do magistério público.

Outro ponto que gerou conflitos foi o exposto no parágra-
fo 1º que trata da confessionalidade do ensino, o que seria alvo 
de discriminação entre alunos de uma mesma turma que se se-
parariam para participar das aulas de ER por professarem cren-
ças diferentes. Além do que seria inviável reunir professores das 
mais diversas igrejas, seitas e denominações vista a pluralidade 
religiosa brasileira.

Diante da pressão por mudanças por parte dos envolvidos 
com a questão do ER, o artigo 33 é alterado pela Lei nº 9475, san-

2 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
3 Associação de Professores de Ensino Religioso do Distrito Federal
4 Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. 
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cionada em 22 de julho de 1997, e passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respei-
to à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo.

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os proce-
dimentos para a definição dos conteúdos do ensino 
religioso e estabelecerão as normas para a habilitação 
e admissão dos professores.

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 
constituída pelas diferentes denominações religiosas, 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

Com esta redação, “eliminou-se a determinação de que o 
ER fosse ministrado sem ônus para os cofres públicos e criou-
se um mecanismo para que seu conteúdo seja definido de forma 
ecumênica, reunindo as contribuições das diversas religiões exis-
tentes no Brasil.” (AGUIAR e MARTINS, 2003, p. 91).

Agora o ER é reconhecido como parte integrante do sis-
tema de ensino e considerado elemento essencial para a for-
mação do cidadão. A sua matrícula continua a ser facultativa, 
segundo os princípios da liberdade religiosa, exige o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil e veda quaisquer formas 
de proselitismo.

Diante do tal, podemos traçar alguns comentários sobre a 
redação de seus parágrafos, no que diz respeito a:

a)“Os sistemas de ensino regulamentarão os proce-
dimentos para a definição dos conteúdos do ensino 
religioso...”

Os sistemas de ensino de cada estado da federação serão 
responsáveis para regulamentar e definir os conteúdos a serem 
ministrados na referida disciplina, atendendo aos princípios do 
respeito à pluralidade religiosa e a diversidade cultural brasileira.
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Observa-se certa descentralização curricular, devido ao 
fato de não existir uma base nacional comum em nível nacional 
como acontece nas outras disciplinas do ensino fundamental, 
definida pelos PCNs5, estabelecidos pelo Ministério da Educação 
em 1997.

b)“... e estabelecerão as normas para a habilitação e 
admissão dos professores”.

Agora, reconhecidos como profissionais da educação pela 
eliminação da expressão sem ônus para os cofres públicos e con-
templados nos Estatutos do Magistério, a necessidade de profis-
sionais qualificados para o desempenho do ER levou os sistemas 
de ensino, algumas universidades, bem como entidades religiosas, 
à implementação e implantação de cursos de formação para seus 
professores, atendendo aos requisitos essenciais para a formação 
de professores dessa disciplina, a saber: “a constante busca do co-
nhecimento das manifestações religiosas, a clareza quanto à sua 
própria convicção de fé, a consciência da complexidade da questão 
religiosa e a sensibilidade à pluralidade.” (FONAPER, 2008, p. 28).

c)“Os sistemas de ensino ouvirão entidades civis, 
constituídas pelas diferentes denominações religiosas, 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso.”

De acordo com Caron (1999), alguns estados brasileiros 
são pioneiros, mesmo antes da publicação da atual LDB, em 
contar com entidades dispostas a participar das atividades em-
preendidas na organização e concretização do ER em parceria 
com as secretarias estaduais dos referidos estados. Destacamos a 
ASSINTEC6, no Paraná; o CIER7, em Santa Catarina; a CIERES8, 
no Espírito Santo; a Equipe Interconfessional das Igrejas Cristãs 
para o Ensino Religioso, no Rio Grande do Sul e o CONINTER9, 

5 Parâmetros Curriculares Nacionais 
6 Associação Interconfessional de Educação de Curitiba
7 Conselho de Igrejas para Educação Religiosa
8 Comissão Interconfessional para o Ensino Religioso
9 Conselho Interconfessional das Igrejas Cristãs para o Ensino Religioso



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL: BREVE TRAJETÓRIA

429

Artigos Completos
GT 6 – Legislação e Políticas Públicas

em Mato Grosso. Vale ressaltar que essas entidades possuíam es-
tatutos e regimentos próprios.

De forma semelhante, também merece destaque as inicia-
tivas da CNBB que muito contribuiu para que o ER fosse reconhe-
cido como disciplina escolar, através dos Encontros Nacionais do 
Ensino Religioso (ENERs) e do Grupo de Reflexão sobre o Ensi-
no Religioso (GRERE), além de organizações como o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), a Associação de Professores 
de Ensino Religioso do Distrito Federal (ASPER-DF) e o Fórum 
Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER. De igual 
modo foram importantes as publicações de apoio às reflexões so-
bre o assunto, como a Coleção Ensino Religioso – série Funda-
mentos (Editora Vozes); o Boletim Entre Nós (Editora FTD) e a 
Revista Diálogo (Edições Paulinas) e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Religioso – PCNER (Editora Ave Maria), 
entre outras.

Considerações finais

Um breve histórico do Ensino Religioso no Brasil, de acor-
do com o que foi estabelecido nas Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, nos possibilitou compreender a problemáti-
ca que envolve esse ensino no contexto escolar. Ao mesmo tempo 
em que percebemos, mediante os estudos dos teóricos que fun-
damentaram esse trabalho, a importância que o ER exerce na 
formação do educando, se forem respeitados os princípios que o 
norteia, dentre eles, o respeito à pluralidade religiosa brasileira e 
o combate às práticas proselitistas em sala de aula. 

Portanto, espera-se um maior engajamento da socieda-
de no cumprimento da lei, tanto na constituição das entidades 
civis formadas pelas denominações religiosas interessadas por 
tal ensino e suas relações com o Estado, quanto na promoção e 
reestruturação dos cursos de formação de professores, além da 
análise dos materiais didáticos utilizados nas escolas. 
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Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do 

Ceará – lucianakellen2004@hotmail.com

Introdução

A forma como se ensina História nas séries iniciais, parte 
essencialmente da concepção que se tem sobre o que é História. 
Ao mesmo tempo em que se ensina se compartilha visões e con-
vicções, dessa forma está nas mãos dos educadores o direciona-
mento que a História terá em sala de aula. 

A formação do pedagogo é polivalente, ou seja, carrega em 
seu currículo uma concepção fundada na interdisciplinaridade. 
Ao exercer a docência nas séries iniciais se precisa ensinar con-
teúdos das mais variadas áreas do conhecimento o que coloca 
esse professor diante de conhecimentos muitas vezes distantes 
das apreendidas na formação docente. 

Os educadores se deparam com ambientes escolares mui-
tas vezes adversos. Em sala de aula encontram crianças envolvi-
das pelas Tecnologias da Informação como celulares, videogame, 
tablet em substituição da bola, bicicleta e brincadeiras de rua. 
Como expões o historiador Hobsbawn, “quase todos os jovens de 
hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer 
relação orgânica com o passado público da época em que vivem” 
(1995, p.13). 

Ainda sobre o exercício docente, argumentos como desva-
lorização do trabalho docente, baixa remuneração, sobrecarga de 

mailto:rafaellaflorencio@gmail.com
mailto:nadjarinelle_234@hotmail.com
mailto:lucianakellen2004@hotmail.com
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trabalho, entre outro, são bastante recorrentes quando professo-
res são questionados sobre o planejamento e a formação docente 
continuada. Na prática se observa que muitos educadores che-
gam a repetir anualmente os planos de ensino acrescentando ou 
adaptando quase nada. Talvez ações como essas impulsionem a 
empatia e rejeição de nossos educandos a matérias como Histó-
ria já que não há nenhuma busca de aproximação com o cotidia-
no dessas crianças.

Tradicionalmente o ensino de História foi trabalhado na 
educação básica a partir de temas, tempos e espaços bastante 
distantes da realidade dos alunos, quanto aos educadores, es-
ses tinham apenas o papel de transmitir tais saberes prontos e 
inquestionáveis.

A atual concepção da História, na contramão da visão an-
terior, busca colaborar para a construção da consciência históri-
ca a partir do conhecimento de diferentes experiências sociais no 
tempo e no espaço. Nessa caminhada os saberes históricos esco-
lares buscam aproximar-se do cotidiano de educadores e educan-
dos, buscando com isso evitar ou minimizar a homogenização da 
História ensinada.

Estabelecer conexões entre a História e o Ensino torna-se 
muitas vezes um trabalho complexo, incorporado pela inclusão 
de debates que favorecem temporalidades e locais cotidianos 
para as crianças e professores. Os Parâmetros Curriculares Na-
cionais reforçam essa perspectiva, propõe para o 1º e 2º ciclos 
do Ensino Fundamental uma organização de deve “conhecer as 
muitas histórias de outros tempos, relacionadas ao espaço em 
que vivem, e de outros espaços, possibilita aos alunos compreen-
derem a si mesmos e a vida coletiva de que fazem parte” (BRA-
SIL, 1996: 43-44).

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o 
saber histórico e a história ensinada nas séries iniciais a partir 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais e os Referenciais Cur-
riculares Nacionais da Educação Infantil. Buscou-se identificar 
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nestes documentos elementos que podem sem absorvidos pelas 
atuais perspectivas históricas. Desta forma, no primeiro momen-
to será apresentada a percepção atual de História, posterior os 
PCN’s e por fim os RCNEI. 

Os saberes históricos na contemporaneidade

A História na contemporaneidade não é a ciência do pas-
sado, como aponta Marc Bloch, a História tem como objeto o Ho-
mem. Já que “[...] por trás dos escritos aparentemente mais in-
sípidos e as instituições mais desligadas daqueles que a criaram, 
são os homens que a história quer capturar. O bom historiador se 
parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que 
ali está a sua caça” (1989, p.54).

As relações humanas, seus registros e evidências são, por-
tanto, o ponto de partida para a compreensão dos sujeitos e dos 
processos históricos. Buscando entender os agentes sociais a par-
tir das suas relações em diferentes espaços e tempos, e permi-
tindo aproximações de situações atuais com situações passadas.

Deste modo se pode dizer que a História busca problemati-
zar nuances da vida social em diferentes espaços e tempo. Há um 
distanciamento entre a História vista por seus especialistas e a His-
tória compartilhada pelo senso comum como área do conhecimento 
humano que “estuda o passado para entender o presente e mudar 
o futuro”, com um conteúdo acrítico, pronto para ser memorizado.

A construção da História é marcada pelo tempo e espaço. 
Faz-se presente nas mais variadas representações culturais che-
gando mesmo a dá sentido às coisas, por exemplo, ao sentimento 
patriótico que aprendemos desde muito cedo quando torcemos 
pela seleção brasileira de futebol ou quando marchamos em ato 
cívico no dia 7 de setembro, data comemorativa pela Indepen-
dência do Brasil. 

É salutar o entendimento de que a História é antes de tudo 
um campo de disputa da Memória, portanto uma construção que 
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parte da interpretação de sujeitos munidos por intencionalida-
des e que interferem na construção de identidades. Assim se tem 
o passado (re)vivido pela Memória e pela História, nem sempre 
em sintonia. 

Recordar acontecimentos passados não requer esforços 
além do de rememorar. Fazer uma leitura histórica sobre o mes-
mo fenômeno é fazer uma análise do contexto, deparando-se em 
geral com conflitos de memórias. 

Considerando que a história perpassa pelos fenômenos 
econômicos, sociais, políticos, culturais, as transformações cons-
tituem uma leitura do mundo por intermédio de um raciocínio 
histórico complexo que permita a compreensão de como esses 
fatores se combinam diferentemente, por isso necessita desen-
volver desde a infância, a vivência e análise de experiências plu-
ridisciplinares e específicas que possibilitem compreender as 
complexidades dos fenômenos humanos sobre o terreno em en-
vergadura planetária (MORIM, 2005).

Lançado em 1988, História e Memória é ainda hoje uma 
das obras mais lidas por historiadores e pesquisadores que se in-
teressa pela área. Seu autor, Le Goff, é considerado por muitos 
uns dos principais historiadores da contemporaneidade. 

Na obra supracitada o autor apresenta a História a partir 
da relação entre presente-passado, história-memória, fazendo a 
diferenciação entre História Vivida e História Ciência. A primei-
ra refere-se as nossas recordações e narrativas de experiências 
cotidianas, já a segunda está relacionada a produções dos histo-
riadores, fruto de pesquisa e marcada pelo rigor acadêmico. 

No trabalho acadêmico, a memória é um objeto essencial 
para o conhecimento da História. O relato da memória é uma ex-
ternização das projeções sociais e os/as historiadores/as buscam 
nela elementos do passado-presente. Embora sejam reminiscên-
cias do vivido, a memória é um fenômeno da atualizada em cons-
tante transformação já que é sempre vivida e resignificada por 
sujeitos munidos de sentimentos. 
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O ato de lembrar é essencial para a sociedade, nela encon-
tram-se as bases para a construção de identidades, individual e 
coletiva. A ação de lembrar é a principal atribuição da memória.

Já a História ou o trabalho do historiador é uma pretensa 
representação incompleta do passado, pois é impossível “resgatá
-la” por completo, assim a produção histórica é produto do pre-
sente e está em constante mudança e contestação.

A objetividade do trabalho histórico tem suas limitações se 
comparada, por exemplo, a ciências como Biologia ou Química. 
Porém possui um rigor e metodologia que lhe distancia da ficção 
ou romance histórico. O tempo utilizado pelos/as historiadores/
as é o Tempo Histórico que organiza os eventos em longa e curta 
duração. 

No início do século XX, o campo da História passou por 
uma das mais significantes mudanças, vivenciando a emergência 
de novos objetos, abordagens e problemas a partir da Escola dos 
Annales no final dos anos 1920. Influenciando ainda hoje as pro-
duções historiográficas. 

A partir da Escola dos Annales a História abrangeu seus 
estudos para vários arcabouços. Ao trabalhar em conjunto com 
outras disciplinas deu um importante passo para inovação histo-
riográfica. Com a antropologia houve uma maior possibilidade de 
compreender os comportamentos de civilizações antigas, a psi-
cologia contribuiu imensamente nos estudos das mentalidades.

A ampliação das fontes históricas fez com que os historia-
dores utilizassem pinturas, fotografias, filmes, móveis, roupas e 
músicas como fontes históricas. A noção de documento escrito 
também se ampliou, passou-se a recorrer às cartas, diários ínti-
mos, jornais, receitas culinárias, entre outros.

A inovação das fontes históricas proposta pela Escola dos 
Annales ampliou o universo das pesquisas realizadas pelos his-
toriadores. Consequentemente aumentou as possibilidades do/a 
professor/a trabalhar em sala de aula temas variados de maneira 
que considere o desenvolvimento cognitivo envolvido na relação 
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de ensino /aprendizagem em história, buscando construir sujei-
tos crítico.

A História, enquanto área do conhecimento, para além de 
narrar fatos, está imbricada na construção e desconstrução de 
Verdades, Saberes e também Estereótipos e Preconceitos. O con-
ceito, sentido e conteúdos do saber histórico atravessaram várias 
modificações ao longo do tempo. Pode-se dizer que as produções 
intelectuais são fruto dos anseios, pensamentos e valores do tem-
po e espaço de quando escritas. 

O historiador Marc Bloch (2001, p.65), nos alerta que “[...] 
a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do 
passado. Mas é talvez igualmente inútil esgotar-se a compreen-
der o passado, se nada se souber do presente”. 

O ensino de História nos Parâmetros Curriculares Nacionais

A Constituição Federal de 1988 deu condições para a 
construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
publicada em 1996 a qual estabelece no Art. 22 os princípios 
da educação básica com as finalidades de “[...] desenvolver o,e-
ducando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.” Organizada em três etapas, 
organiza-se em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensi-
no Médio.

Em seu Art.29 descreve a Educação Infantil como a pri-
meira fase da educação básica, tendo como objetivo a “[...] pri-
meira etapa da educação básica, tem como finalidade o desen-
volvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade.” Essa primeira etapa da edu-
cação foi alterada pela Lei nº 12.796 de abril de 2013 que estabe-
lece que crianças com quatro anos, e não mais com seis, devem 
ser matriculadas na Educação Infantil. 
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A LDB, baseada nos princípios de liberdade e solidarieda-
de humana, reafirma o desenvolvimento dos/as educandos/as 
para o exercício da cidadania e preparo para o mundo do traba-
lho. O multiculturalismo da educação básica e o espelho para a 
História Ensina, reafirmada em 1997 com os Parâmetros Curri-
culares Nacionais – PCNs.

O Ministério da Educação lança os PCNs como diretrizes 
não-obrigatórias, um elemento norteador para se pensar o ensi-
no das disciplinas presentes no currículo escolar.

O que os PCNs apresentam sobre a história?
Em concordância com as mudanças ocorridas no campo 

da História a partir Escola dos Annales, visto por nós na primeira 
aula, a história ensinada passa a ser vista como ferramenta para 
leitura e compreensão plural do mundo. Propondo inovações não 
apenas na concepção mais nos métodos de ensino-aprendizagem.

Por todo o documento é evidenciado a preocupação com 
a formação cidadã e a importância de fomentar nas aulas de his-
tória a noção de identidade ligada ao pluralismo sócio-cultural. 

O termo Cidadania é utilizado excessivamente nos PCNs, 
como define Paulo Freire: 

Cidadania está referida diretamente à história das 
pessoas e tem haver com outra coisa muito mais exi-
gente que é a assunção da história da pessoa. [...]. A 
história não é feita de indivíduos, ela é socialmente 
feita por nós todos e a cidadania é o máximo de uma 
presença crítica no mundo da história por ele narrada. 
Então vocês vejam cidadania como sendo isso. A cida-
dania não é apenas o fato de ser um cidadão que vota. 
[...] o conceito de cidadania vem casado com o concei-
to de participação, de ingerência nos destinos históri-
cos e sociais do contexto onde a gente está. (FREIRE, 
2001, p.129).

Compartilhando das ideias de Paulo Freire (2000), se 
acredita que cidadania e educação estão diretamente ligadas a 
sociedade democrática de direitos e a participação efetiva de ho-
mens e mulheres. Nessa perspectiva a conscientização dos sujei-
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tos no processo educacional escolar torna-se um elemento liber-
tador e por tanto um processo de construção da cidadania já que, 
ainda segundo Freire, a consciência gera o pensar, agir e atuar 
refletindo no modo. 

Apresenta-se para a escola, hoje mais do que nunca, a ne-
cessidade de assumir-se como espaço social de construção dos 
significados éticos necessários e constitutivos de toda e qualquer 
ação de cidadania (BRASIL, 1997, p. 27). O que se identifica nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais é a proposta de uma forma-
ção do/a educando/a que não foca apenas a transmissão e re-
cepção de conteúdos e informações e sim na formação capaz de 
desenvolver capacidades como criticidade, respeito e autonomia. 

O referido documento é bastante claro ao propor rupturas 
no ensino de história. Onde se percebe grandes distinções repre-
sentadas no quadro abaixo:

Mudanças propostas pelos PCNs para o ensino de história

Memorização de conhecimentos Produção e problematização de conhecimento

Fomento de uma cidadania política Fomento de uma cidadania social

Ensino cronológico de fatos Ensino temático e datas contextualizadas

História como narrativa História como problema

História como conhecimento do passado História como leitura do presente

Como tentativa de renovação do ensino, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de História buscou aproximar-se das 
contendas acadêmicas, chegando a propor um ensino com novos 
objetos, perspectivas e metodologias buscando superar o ensino 
tradicional. 

Na organização curricular, o documento propõe que os sa-
beres históricos sejam divididos pro eixos temáticos, como resu-
me Fonseca: 

Os conteúdos (o que ensinar), os saberes históricos 
selecionados e sugeridos pelos Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCNs), implantados a partir de 1997, 
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apontam uma organização curricular por eixos te-
máticos, desdobrados em subtemas. Para os quatro 
anos iniciais do Ensino fundamental, foi proposto o 
estudo de dois eixos temáticos: I) História local e do 
cotidiano, subdividida em dois subitens: ‘localidade’ 
e ‘comunidades indígenas’; II) História das organiza-
ções populacionais, subdividida em ‘deslocamentos 
populacionais’, ‘organizações e lutas de grupos sociais 
e étnicos’, e ‘organização histórica e temporal’. (2010, 
p.2)

A partir dos eixos sugeridos no PCN, a disciplina de his-
tória encontra no cotidiano seu ponto de partida e chegada. Va-
lorizando as experiências dos professores e alunos, partindo do 
presente e ampliando para modos de vida de outros grupos na 
mesma localidade no presente e em outros tempos. Despertando 
os alunos a compreenderem percepções como diferenças-seme-
lhanças e mudanças-permanências.

Seguindo essas orientações, o professor deve, em seu pla-
nejamento, pesquisar e organizar estratégias de ensino que re-
querem o uso de matérias diversos em sala de aula como: ima-
gens, objetos, narrativas entre outros que possam vir a serem 
instrumentos para a construção do saber histórico. Com isso 
pretende-se “[...] favorecer o desenvolvimento das capacidades 
de diferenciação e identificação, com a intenção de expor as per-
manências de costumes e relações sociais, as mudanças, as dife-
renças e as semelhanças das vivências coletivas” (BRASIL, 1998, 
p. 52).

Elemento que merece destaque são os eixos temáticos 
apresentados pelo documento. Vejamos os objetivos e conteú-
dos, aqui organizados em tabela. 

História para o Primeiro Ciclo

Objetivos

Comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade;
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Reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais, 
de dimensão cotidiana, existentes no seu grupo de convívio escolar e na sua 
localidade;

Reconhecer algumas permanências e transformações sociais, econômicas e 
culturais nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no 
tempo, no mesmo espaço de convivência;

Caracterizar o modo de vida de uma coletividade indígena, que vive ou viveu na 
região, distinguindo suas dimensões econômicas, sociais, culturais, artísticas 
e religiosas;

Identificar diferenças culturais entre o modo de vida de sua localidade e o da 
comunidade indígena estudada;

Estabelecer relações entre o presente e o passado;

Identificar alguns documentos históricos e fontes de informações discernindo 
algumas de suas funções;

Conteúdos

Levantamento de diferenças e semelhanças individuais, sociais, econômicas e 
culturais entre os alunos da classe e entre eles e as demais pessoas que convi-
vem e trabalham na escola;

Identificação de transformações e permanências dos costumes das famílias das 
crianças (pais, avós e bisavós) e nas instituições escolares;

Levantamento de diferenças e semelhanças entre as pessoas e os grupos sociais 
que convivem na coletividade, nos aspectos sociais, econômicos e culturais;

Identificação de transformações e permanências nas vivências culturais (mate-
riais e artísticas) da coletividade no tempo;

Identificação do grupo indígena da região e estudo do seu modo de vida social, 
econômico, cultural, político, religioso e artístico;

Identificação de semelhanças e diferenças entre o modo de vida da localidade 
dos alunos e da cultura indígena;

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais de História e Geografia de 1ª a 4ª 
séries

A História Temática é apresentada como alternativa para 
renovação no seu ensino. Entretanto, essa proposta requer dos 
professor, estudo e muito planejamento já que todo o processo 
de aprendizagem fica a cargo dos educadores, incluindo as defi-
nições temáticas. “[...] A principal justificativa para a mudança 
era a tentativa de superar o ensino da História baseado na crono-
logia.” (SCHMIDT E CAINELLI, 2004). 
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Aprendizagem como processo de construção integrado 
por conhecimentos diversos, onde se espera que ao logo dos anos 
educacionais proporcione aos educandos a capacidade de: Iden-
tificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabele-
cem com outros tempos e espaços; Organizar alguns repertórios 
histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos 
numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações 
para algumas questões do presente e do passado; Conhecer e res-
peitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos 
tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, 
políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças en-
tre eles; Reconhecer mudanças e permanências nas vivências 
humanas, presentes na sua realidade e em outras comunidades, 
próximas ou distantes no tempo e no espaço; Questionar sua re-
alidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo so-
bre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de 
atuação política institucionais e organizações coletivas da socie-
dade civil; Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos 
de conteúdo histórico, aprendendo a ler diferentes registros es-
critos, iconográficos, sonoros; Valorizar o patrimônio sociocul-
tural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito 
dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 
democracia. (BRASIL, 1998).

Como podemos observar a história ensinada, seguindo as 
diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais, torna-se uma 
atividade bastante complexa para os educadores. Trabalhada a 
partir da história local, com variação de tempos históricos, aná-
lise crítica sobre o contexto social inserido, entre outras torna 
a proposta do PCN alvo de críticas por vários estudiosos como 
Oliveira (2003) que em sua tese de doutorado faz considerações 
sobre o contexto em que os PCNs foram elaborador, bem como 
sobre suas lacunas.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
e possíveis aproximações com a História Ensinada

A perspectiva transdiciplinar identificada nos PCN’s é 
igualmente observada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (DCNEI), aprovada já em dezembro de 
2009, define o currículo da educação infantil da seguinte forma:

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido 
como um conjunto de práticas que buscam articular 
as experiências e os saberes das crianças com os co-
nhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo 
a promover o desenvolvimento integral de crianças de 
0 a 5 anos de idade. 

Buscando articular saberes e a experiências dos educando 
aos conhecimentos de mundo socialmente construídos. O refe-
rido documento apresenta a Educação infantil como o início do 
processo de construção de conhecimentos em ambiente escolar, 
caber aos profissionais dessa área o papel não apenas de cuida, 
mais também o de educar. 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação In-
fantil (RCNEI), publicado pelo Ministério da Educação em 1998, 
os objetivos da Educação Infantil são apresentados da seguinte 
forma:
•	 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 

cada vez mais independente, com confiança em suas capacida-
des e percepção de suas limitações.

•	 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, 
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valori-
zando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar.

•	 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 
fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social.

•	 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, apren-
dendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista 
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com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo ati-
tudes de ajuda e colaboração.

•	 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e 
agente transformador do meio ambiente e valorizando atitu-
des que contribuam para sua conservação.

•	 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, de-
sejos e necessidades.

•	 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, 
oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e 
avançar no seu processo de construção de significados, enri-
quecendo cada vez mais sua capacidade expressiva.

•	 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando ati-
tudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valo-
rizando a diversidade. (BRASIL, 1998, p.63).

Os Referenciais Curriculares buscam contribuir para a su-
peração do entendimento da educação infantil enquanto prática 
pedagógica assistencialista, construída historicamente. Enten-
dendo as crianças enquanto sujeito e valorizando suas experiên-
cias de vida para a construção cidadã, autônoma e solidaria.

Em seu terceiro volume, o RCNEI intitulado por Conhe-
cimento de Mundo apresenta uma proposta de fragmentação de 
saberes que deveram ser trabalhados em sala de aula, dividido 
em seis eixos: Movimento; Artes Visuais; Música; Linguagem 
Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; Matemática.

A história ensinada apresenta-se especificamente no eixo 
Natureza e Sociedade, a qual integra conhecimentos das Ciên-
cias Humanas e Naturais. Entre os blocos sugeridos, destacamos 
“Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar”, 
proposto para crianças entre quatro e seis anos.



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

ENSINO DE HISTÓRIA NAS SÉRIES INICIAIS E AS PERSPECTIVAS DOS RCNEI E PCN

445

Artigos Completos
GT 6 – Legislação e Políticas Públicas

Na busca de uma proposta pedagógica acomodada no en-
trosamento do conhecimento de si e do mundo, a sugestão é socia-
lizar experiências trazidas de casa e em outros tempos e espaços.

Assim como os PCNs, os RCNEI incentivam um ensino 
que tem como ponto de partida a história local, aproximando da 
realidade dos/as alunos/as e despertando-os para a problemati-
zação do cotidiano vivido. 

Referindo-se a datas comemorativas presentes no calen-
dário nacional como dia do índio, da árvore, das mães e etc., o 
documento é enfático ao descrever práticas corriqueiras.

Nessas ocasiões, as crianças são solicitadas a colorir 
desenhos mimeografados pelos professores, como co-
elhinhos, soldados, bandeirinhas, cocares etc., e são 
fantasiadas e enfeitadas com chapéus, faixas, espadas 
e pinturas. Apesar de certas ocasiões comemorativas 
propiciarem aberturas para propostas criativas de 
trabalho, muitas vezes os temas não ganham pro-
fundidade e nem o cuidado necessário, acabando por 
difundir estereótipos culturais e favorecendo pouco a 
construção de conhecimentos sobre a diversidade de 
realidades sociais, culturais, geográficas e históricas. 
(BRASIL, 1998, p. 165).

Muitas vezes utilizamos as datas comemorativas de for-
ma equivocadas e perdemos a oportunidade de trabalharmos, 
por exemplo, o contexto sócio-histórico dos índios brasileiros ou 
ainda o consumismo estampado no dia das mães ou na páscoa. 
Intervenções mais significativas partem essencialmente do pla-
nejamento escolar.

Articulando o contexto escolar e social, o educador precisa 
planejar suas ações construir práticas educativas que não se atre-
lem apenas aos livros didáticos, não é apenas elabora atividade 
com dinâmicas e espaços diferenciados da sala de aula. É estudar 
sobre o assunto a ser trabalhado, identificar o que os/as alunos/
as já sabem, definir os conteúdos e pensar onde, como e quando 
serão abordados. Ou seja, atividade de escolhas e reflexões sobre 
a nossa prática profissional.
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Considerações finais

O ensino de História nas Séries Iniciais encontra na for-
mação social dos alunos sua dimensão maior, possibilitando se 
perceberem como sujeitos participantes dos processos sociais. 
Porém, até um passado recente, meados do século XX, a História 
Ensinada era vista como uma retrospectiva histórica de todo o 
passado da humanidade. É sistematicamente a partir da redemo-
cratização na década de 1980, que profissionais da educação pas-
saram a repensar o sentido, dinâmica e conteúdos dos ensinos de 
história e geografia no Brasil.

Embora tenha sido bastante os avanços, ainda se vê muito 
senso-comum no ensino e, principalmente, na concepção de His-
tória compartilhada por muitos educadores. 

O ensino de História quando busca construir conceitos no 
processo de ensino-aprendizagem torna-se uma atividade bas-
tante complexa para os educadores. Em sala de aula é preciso 
fragmentar, problematizar, fazer conexões com outras áreas do 
conhecimento e transformar palavras do cotidiano em conceitos. 
Embora os documentos por ora analisados já tenham mais de 
uma década de existência e uma atual sintonia com as perspecti-
vas históricas, tais propostas ainda encontram inúmeras desafios 
em sala de aula. 
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NADJA RINELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA
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Brasileira da Universidade Federal do Ceará – nadjarinelle_234@hotmail.com

Introdução

O Conselho Escolar é uma organização representativa que 
tem um papel fundamental dentro da escola com objetivos e di-
recionamentos junto a esse estabelecimento de ensino tanto na 
observação da organização da escola quanto em relação ao tempo 
pedagógico. Ele assegura também que a comunidade se envolva 
nas tomadas de decisões e intervenções necessárias a uma apren-
dizagem satisfatória dentro do processo educacional.

É também um órgão colegiado que dirige a escola com o 
núcleo gestor, discutindo e definindo as ações na escola e assim 
garante a efetivação do projeto político pedagógico. Mas ter um 
conselho participativo e que garanta uma gestão democrática é 
um desafio, pois implica participação intensa e constante dos 
diferentes segmentos sociais nos processos decisórios, no com-
partilhar as responsabilidades, na articulação e interesses, na 
transparência das ações, em mobilização e compromisso social, 
em controle coletivo.

Nessa perspectiva, o objetivo do presente artigo é apontar 
a contribuição efetiva do Conselho Escolar para implementação 
de uma gestão democrática na escola não apenas voltada para 
administração da escola, antes para o processo de desenvolvi-

mailto:lucianakellen2004@hotmail.com
mailto:rafaellaflorencio@gmail.com
mailto:nadjarinelle_234@hotmail.com
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mento do ensino e aprendizagem, colaborando assim com o de-
senvolvimento das atividades pedagógicas.

Quanto a metodologia utilizada para recolhimento e anali-
se dos dados é do tipo bibliográfica, fundamentada nas contribui-
ções de autores diversos que já pesquisaram sobre o tema como: 
Ângela Antunes (2008), Moacir Gadotti e Romão (2004), Fran-
cisco Kennedy Silva Santos (2009), Sofia Lerche Vieira (2005). 
Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e documentos do 
Ministério da Educação pertinentes ao Conselho Escolar.

Nessa perspectiva, busca-se contribuir com estudos pos-
teriores sobre a atuação do Conselho Escolar, como também, 
estimular que outras escolas incentivem e proporcionem a seu 
colegiado uma instância participativa que possa contribuir cada 
vez mais para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

A gestão democrática a implementação do conselho escolar

No novo cenário educacional a gestão democrática vem 
sendo apontado como alvo de intensas discussões, visto que a 
escola pública tem como característica internalizada uma gestão 
baseada no sentido de ser tradicional e conservadora. Para que a 
escola seja vista como ambiente de organização, transformação e 
construção social, cultural e humana é de extrema importância 
que todos os sujeitos envolvidos no processo educacional tenham 
em mente seus papeis definidos, para que possam participar efe-
tivamente do desenvolvimento das propostas estabelecidas pela 
escola. Nesta perspectiva, o gestor surge como um dos principais 
responsáveis pela realização de uma política voltada para suprir 
as necessidades e anseios de todos que compõem a comunidade 
escolar. Partindo do princípio da gestão democrática, faz-se ne-
cessário que o papel do gestor escolar seja revisto no sentido de 
promover e aperfeiçoar esse novo modelo de gestão como prática 
reguladora do processo de ensino e aprendizagem.
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De acordo com Gracindo (2009)

a gestão democrática pode ser considerada como meio 
pelo qual todos os segmentos que compõem o proces-
so educativo participam da definição dos rumos que a 
escola deve imprimir à educação de maneira a efetivar 
essas decisões, num processo contínuo de avaliação 
de suas ações. (GRACINDO, 2009, p.32)

A afirmação nos remete ao pensamento de que a gestão 
ainda tem muito a evoluir para tornar-se democrática e parti-
cipativa. Na perspectiva de Gracindo (2009), são quatro os ele-
mentos indispensáveis a uma gestão democrática: participação, 
pluralismo, autonomia e transparência. No que se refere à parti-
cipação, Gracindo (2009) afirma que

a realidade mostra uma série de formas e significados 
dados ao sentido de participação na escola. Alguns 
exemplos identificam participação como simples pro-
cesso de colaboração, de adesão e de obediência às 
decisões da direção da escola. Nesses casos, as deci-
sões são tomadas previamente e os objetivos da par-
ticipação também são delimitados antes dela ocorrer. 
(GRACINDO, 2009, p.33)

Quando pensando em um padrão de escola democrática, 
se faz necessário que gestores e docentes busquem proporcionar 
um ambiente de troca de saberes e delegação de funções a favor 
da aprendizagem significativa e concreta do aluno. A concretiza-
ção do trabalho coletivamente requer desenvolver intervenções 
capazes de garantir que as divergências não se tornem um empe-
cilho da ação educativa harmoniosa, transformadora e respon-
sável. Tal contexto implica na busca pelo o objetivo principal da 
escola que é o desenvolvimento integral do aluno e o sucesso da 
escola por meio de um Projeto Político Pedagógico que seja capaz 
de suprir os anseios e interesses da coletividade. 

A criação de um de um novo projeto de gestão que baseia 
nos alicerces da democracia exige o rompimento com antigos 
modelos de gerenciamento e estabelecem mudanças relevantes 
na esfera que abrange as escolas e seus sistemas de ensino.
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De acordo com Veiga (1997), 

A gestão democrática exige a compreensão em pro-
fundidade dos problemas postos pela prática pedagó-
gica. Ela visa romper com a separação entre concep-
ção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria 
e a prática. Busca resgatar o controle do processo e do 
produto do trabalho pelos educadores (VEIGA, 1997, 
p.18)

A educação é em sua essência um ato de formulação de 
conhecimento, pensamento e conscientização, mas que por si só, 
não liberta uma sociedade dos mais variadas formas de opressão 
que norteiam a sociedade contemporânea. Portanto, é necessário 
que a figura do gestor transpareça uma postura de compromisso 
e que seja capaz de abraçar o desafio da diversidade em prol da 
comunidade escolar. Neste sentido, 

a autonomia da escola constitui-se na estratégia es-
sencial para a realização de sua missão. Poderíamos 
dizer que a qualidade da cidadania depende da qua-
lidade da autonomia da escola. Uma escola súdita 
formará súditos. E cidadãos, numa democracia, são 
governantes, não súditos. Se a cidadania é emancipa-
ção e a escola é o lugar do exercício da práxis dessa 
cidadania, indissociável da práxis da democracia, a 
escola será cidadã na medida em que contiver em si 
as qualidades da cidadania. E estas compreendem o 
exercício do poder e a participação/compromisso com 
o grupo social de pertença, o que requer espaços da 
autonomia. (BORDIGNON, p.39, 2005)

Na gestão democrática implementada pelos sistemas de 
ensino, da rede pública estadual, existem vários elementos que 
são colaboradores para a implementação da autonomia na escola 
tais como: o Projeto Político Pedagógico – PPP, o Plano de de-
senvolvimento da Escola – PDE, o Grêmio Estudantil e o Conse-
lho Escolar. Essas instâncias organizam e legitimam uma gestão 
democrática e autônoma, ou seja, tornam o poder de decisão des-
centralizado, fazendo com que os diretores das escolas comparti-
lhem, planejem junto aos colegiados as diretrizes gerais, as ações 
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pedagógicas, as administrativas, os recursos financeiros recebi-
dos pela escola, o plano de metas, o PPP, as ações do PDE, entre 
outras ações. 

É importante ressaltar que, para que tais mecanismos de 
participação da gestão democrática possam atuar de forma be-
néfica na construção desta nova forma de gerenciamento, é ne-
cessário entender e analisar a real função social da escola e da 
educação como um todo, que é a formação do cidadão para que 
este se insira de forma participativa na sociedade em que vive. 

A autonomia remete à capacidade de desenvolver o traba-
lho escolar com transparência e responsabilidade. 

A temática acerca da nova visão sobre gestão surgiu após a 
reabertura política depois de anos de Ditadura Militar no Brasil. 
Com essa derrubada, o povo passou a ansiar por uma gestão mais 
participativa, dialogada, em que o povo pudesse opinar e reivin-
dicar seus direitos sem que fossem torturados, por isso, tal visão 
administrativa adentrou os muros da escola e fez com que está 
instituição passasse a ter um olhar diferenciado sobre a educação 
de um modo geral, um ensino pautado na gestão democrática e 
participativa, em que todos os membros da escola interagissem 
e se integrassem ao processo de ensino/aprendizagem e à parte 
administrativa da mesma. A partir de então surgiu um novo con-
ceito de gestão tida como gestão democrática, gestão da qualida-
de ou mesmo, gestão participativa.

Falarmos em gestão democrática implica o compromis-
so de todos na construção de uma escola de boa qualidade, que 
atenda bem a seus alunos e à comunidade, que aproveite os re-
cursos existentes na realidade local, favorecendo a ampliação e 
aplicação do conhecimento e principalmente a participação de 
todos para se chegar a soluções que atendam melhor à escola. 

Partilhando a gestão, estaremos ampliando a participação 
nas tomadas de decisão, execução e acompanhamento das ações, 
o que faz parte do próprio processo de democratização. A parti-
cipação da comunidade permite trazer para dentro da escola a 
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realidade local, com suas expectativas e necessidades — o que 
constitui um dos referenciais do trabalho educacional e ai nasce 
o Conselho Escolar. Segundo Ricardo Normando,

Podemos pensar na educação como o principal pilar 
em que se apoia o grau de desenvolvimento social de 
uma nação. Não se pode negar que a gestão demo-
crático-participativa é altamente necessária para que 
a escola tenha condições mínimas de responder aos 
anseios da sociedade, na formação do indivíduo para 
o trabalho e para a vida. Uma das instâncias de vivên-
cia democrática na escola e na comunidade onde esta 
se insere é o Conselho Escolar. (DE PAULA, S/D)

 O Conselho escolar enquanto órgão colegiado torna-se 
responsável, juntamente com a direção, pela gestão da escola. É 
um órgão de características fiscalizadora, consultiva, delibera-
tiva, mobilizadora, e representativa da comunidade escolar que 
tem como principal finalidade auxiliar a gestão democrática. O 
Conselho é formado por no mínimo 5 e no máximo 21 conselhei-
ros, dependendo da quantidade de alunos existente na escola. De 
acordo com Gomide e Fraidenraich (2010)

O objetivo do conselho escolar é assegurar a partici-
pação da comunidade no processo educacional, auxi-
liando e apoiando a equipe gestora em questões ad-
ministrativas, financeiras e pedagógicas. Ele atua de 
forma consultiva, deliberativa, normativa ou avalia-
tiva, segundo a orientação do Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Escolares do MEC, de 
2004. Entre as principais atribuições estão coordenar 
o processo de discussão, elaboração ou alteração do 
regimento da instituição, garantir a participação da 
comunidade escolar na elaboração do PPP e acompa-
nhar a evolução dos indicadores educacionais da esco-
la. (GOMIDE; FRAIDENRAICH, 2010)

O Conselho Escolar é composto por pais, alunos, professo-
res, funcionários e membros da comunidade escolar. Esse órgão 
colegiado exige planejamentos conjuntos e participativos; deci-
sões compartilhadas entre os diferentes segmentos: pensar e fa-

http://www.infoescola.com/educacao/conselho-escolar/
http://www.infoescola.com/sociedade/desenvolvimento-social/
http://www.infoescola.com/educacao/gestao-democratica/
http://www.infoescola.com/educacao/gestao-democratica/
http://www.infoescola.com/educacao/conselho-escolar/
http://www.infoescola.com/educacao/conselho-escolar/
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zer com parcerias; passagem do âmbito burocrático da adminis-
tração para o âmbito pedagógico da ação; participação interativa 
dos segmentos da comunidade escolar, entre outros. 

Como citado anteriormente, para Gomide e  Fraidenraich 
(2010), os conselhos escolares podem desempenhar algumas 
funções de natureza: Consultiva – onde os membros não tomam 
nenhuma decisão, apenas são consultados sobre os diversos pro-
blemas que surgem no dia a dia da escola, opinando e sugerindo 
soluções que cabe à escola acatar ou não; Deliberativa – os mem-
bros com essa função possuem uma força de atuação maior com 
relação aos de natureza consultiva. Os mesmos possuem atribui-
ções como definir diretrizes, poder de decisão, de aprovação de 
determinadas decisões para resolução dos diversos problemas e/
ou contribuições para a melhoria geral da escola. Normativa – 
ocorre quando o conselho elabora seu regimento, avalia e define 
diretrizes e metas de ações pertinentes à dinâmica do processo 
educativo, para um bom funcionamento da escola; Fiscalizadora 
– os membros são amparados por lei podendo assim fiscalizar o 
cumprimento das normas e ações, aprovando-as ou não. Mobi-
lizadora – Estimulam a participação de todos em busca da qua-
lidade da educação, situando o conselho como mediador entre o 
governo e a sociedade.

Para compreendermos a importância do Conselho Escolar 
para gestão democrática da escola é fundamental sabermos o que 
pensam os atores envolvidos diretamente com este mecanismo 
de participação, portanto as funções acima citadas são de gran-
de importância para o desenvolvimento de ações voltadas para 
a dimensão pedagógica, e isso vem fortalecer a gestão da escola. 
Precisamos ter cuidado para não ficar com o foco apenas no fi-
nanceiro. Consideramos que é uma gestão de conflitos, o que não 
é fácil, mas quando os objetivos traçados são atingidos o sucesso 
é de todos.

Portanto, é importante pensar na educação como princi-
pal pilar em que se apoia o grau de desenvolvimento social de 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

A CONTRIBUIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

455

Artigos Completos
GT 6 – Legislação e Políticas Públicas

uma nação. Não se pode negar que a gestão democrática partici-
pativa é altamente necessária para que a escola tenha condições 
mínimas de responder aos anseios da sociedade, na formação do 
indivíduo para o trabalho e para a vida. Uma das instâncias de 
vivência democrática na escola e da comunidade onde está inse-
rida é o Conselho Escola. De acordo com De Paula (S/D)

Com base na boa articulação entre os membros dos 
Conselhos Escolares em cada escola e comunidade, 
é possível construir uma identidade da escola, gerar 
uma funcionalidade enquanto instituição social que 
atenda às expectativas de seu público e da comuni-
dade da qual faz parte e, principalmente, se mostrar 
como um órgão de natureza democrática, onde a co-
munidade a qual ela serve, cria a sua própria história. 
(DE PAULA, S/D)

Além da natureza dos Conselhos escolares, Romão e An-
tunes (2004) nos sugerem outros parâmetros para a constituição 
dos Conselhos Escolares, a saber: “ quanto às atribuições fun-
damentais; quanto às normas de funcionamento; quanto à com-
posição; quanto ao processo de escolha dos membros; quanto à 
presidência do Conselho; quanto aos critérios de participação; 
quanto ao mandato.”(ROMAO E ANTUNES, 2004, p.68))

Cabe a cada Conselho ser capacitado e promover em con-
tinuidade uma auto formação, pois todas as escolas da rede pú-
blica estadual recebem uma coleção de livros auto instrutivos 
sobre a formação, funcionamento, composição, etc., material 
elaborado pelo Ministério da Educação. Nestes materiais estão 
contidas todas as informações necessárias para o Núcleo Ges-
tor e Conselho Escolar formar um grupo de membros atuantes 
e comprometidos com a gestão da Escola, visando melhores re-
sultados na escola, decidindo em conjunto ações atuais e futuras 
para fortalecer a gestão e priorizando aquelas que necessitam 
de um maior acompanhamento por estarem fragilizadas no co-
tidiano escolar e que precisam de um olhar mais cuidadoso por 
parte de todos.

http://www.infoescola.com/educacao/conselho-escolar/
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Vimos anteriormente que o Conselho Escolar destaca-se 
com uma ferramenta de suma importância para a construção de 
uma escola mais democrática em que a gestão busca pela qua-
lidade e participação efetiva de todos os seguimentos que com-
põem a escola. Para que isso aconteça de forma objetiva e eficaz, 
é necessário que o Conselho Escolar participe de forma atuante 
do processo de ensino e aprendizagem. 

 De acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares – Conselho Escolar e a Aprendizagem 
na Escola, 

Para que o Conselho Escolar possa construir uma ação 
consciente, ativa e relevante no acompanhamento da 
prática educativa, e nela, especialmente, da aprendi-
zagem do estudante, torna-se necessário refletir e en-
caminhar algumas questões:

• Qual a principal função do Conselho Escolar?

• Como lidar com as diferenças que marcam os sujei-
tos que participam do processo educativo?

• Que qualidade é própria de uma educação emanci-
padora? 

• Que dimensões e aspectos podem ser parâmetros 
para esse acompanhamento?

• Na prática educativa, quem ensina e quem aprende?

• Como tornar transparente as ações da escola?

• Como garantir a unidade da prática social da edu-
cação?

• O que avaliar na prática educativa? (MEC, 2004, p. 10)

Nessa perspectiva, enquanto Conselho Escolar, busca-se 
refletir sobre tais questionamentos para que a partir de então 
pudéssemos delinear algumas ações pertinentes para que o Con-
selho participasse de forma mais efetiva e transparente dos pro-
cessos pedagógicos da escola. 
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Considerações finais 

Diante das ações elaboradas pelo Conselho Escolar para 
o desenvolvimento de uma avaliação e, consequentemente, uma 
intervenção deste órgão colegiado sobre o processo de ensino e 
aprendizagem da escola, espera-se que esta possa estar aberta 
para receber e executá-las, entendendo a importância dessas ati-
vidades para um melhor desenvolvimento da gestão democráti-
ca e participativa e da construção efetiva do processo de ensino 
e aprendizagem na mesma. Espera-se ainda que a função mo-
bilizadora do Conselho possa ser fortalecida através de forma-
ções continuadas e do apoio dos gestores da referida escola para 
através desse fortalecimento poder atuar com mais autonomia, 
identificando os problemas existentes nos quais o Conselho pode 
contribuir para sua resolução.

O aspecto relevante dessas ações referentes ao processo 
pedagógico é o envolvimento de todos que fazem parte da co-
munidade escolar e local como funcionários, núcleo gestor, pais 
e representantes da sociedade civil, onde todos participarão das 
ações propostas através das suas representações e participação 
em massa dos membros do Conselho Escolar, permitindo que 
não apenas professor e aluno sejam personagens no desenvol-
vimento do saber. Acreditamos que juntos podemos fortalecer 
a gestão, descentralizando o poder de decisão sobre as diversas 
ações que a escola desenvolve e desmistificar a crença de que os 
únicos participantes do processo de ensino e aprendizagem se-
jam corpos docente e discente. 

Sabemos que podem existir restrições que poderão dificul-
tar o desenvolvimento das ações como a pouca participação dos 
pais e da comunidade. É necessário uma grande mobilização e 
apoio dos gestores para que todos possam participar ativamente 
das ações propostas visando a participação efetiva de todos.

As ações vislumbradas para a melhor concretização do 
processo pedagógico deverão ser acompanhadas pelos gestores 
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através das atas das reuniões e dos relatórios bimestrais das ações 
desenvolvidas e análise dos mesmos sobre o desenvolvimento das 
ações que os membros do conselho e comunidade escolar passa-
ram a executar, se foram efetivadas ou não, de acordo com sua 
participação, e se surtiram efeito na construção do ensino e da 
aprendizagem. É de extrema importância que sejam analisados a 
organização das ações, se necessita de alguma mudança ou não e o 
cronograma de execução das atividades propostas pelo Conselho.

Diante do exposto, espera-se que o Conselho use de sua 
função mobilizadora para fortalecer ainda mais o processo de 
ensino e aprendizagem da escola, com participação ativa, envol-
vimento de todos com a escola e um olhar mais atencioso sobre 
os diversos aspectos como pedagógicos que envolvem o processo 
de ensinar e aprender. 
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Introdução

O estudo do meio ambiente envolve um nível de complexi-
dade que compreende os aspectos físicos, químicos e biológicos, 
tanto naturais quanto artificiais, tanto orgânicos quanto inorgâ-
nicos, nos diversos níveis de organização e evolução. Quanto às 
interações sociais, sob qualquer ótica que seja abordada, vincu-
la-se ao tema da reprodução das condições sociais de existência 
e, portanto, aos sistemas sociais vigentes, em que a rede de inter
-relações existente entre os elementos que compõem a sociedade 
se encontra em estreita dependência e influências recíprocas.

D’Ambrósio (1997) propõe uma abordagem holística para 
a educação e um enfoque transdisciplinar, repousando sobre a 
análise como estratégia de ação comum baseada em três etapas 
que se desenvolvem simultaneamente: (1) motivação, resulta-
do de condições emocionais e da interface passado/futuro; (2) 
elaboração de novo conhecimento mediante troca/construção/
reconstrução de conhecimento e, (3) socialização mediante a rea-
lização de tarefas comuns. Sua proposta é ainda baseada na ética 
da diversidade, que valoriza o respeito, a solidariedade e a coope-
ração para atingir a cidadania planetária. Ele propõe uma ampla 
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reconceituação da educação, focalizada na paz e afirma que o co-
nhecimento é o substrato da ação comportamental.

Precisamos de uma ética em que o respeito pelas di-
ferenças comportamentais de cada indivíduo e pela 
diversidade cultural esteja associado à solidariedade 
do homem para com seus semelhantes nas necessi-
dades de sobrevivência e de transcendência. Esta é 
a essência da construção de uma sociedade sadia e 
de uma humanidade em harmonia global. Essa ética 
pede uma redefinição de prioridades da ciência e da 
tecnologia para que os caminhos em direção ao de-
senvolvimento respeitem o meio vivo... É necessário, 
portanto, facilitar o aparecimento de uma nova cons-
ciência, através da qual possa encontrar a plenitude 
de seus direitos ligados à sua dignidade de ser vivo, 
num quadro de solidariedade e responsabilidade que 
comprometam cada Estado, cada grupo social, cada 
indivíduo1. 

Ao longo desses anos em âmbito nacional, a Educação 
Ambiental tem acontecido em sua grande maioria, com equívo-
cos teóricos e distorções em sua prática, principalmente no que 
se refere à educação inclusiva. Entretanto, existem iniciativas 
que se têm mostrado eficientes, mas não suficientes diante da 
urgência de soluções e da amplitude e dimensão dos problemas 
ambientais em que vivemos a da importância e da necessidade 
de se incluir a pessoas com necessidades especiais no processo 
de ensinar e aprender na escola.

O educando tem como característica própria explorar o 
meio em que vive e, por meio dessa exploração, constrói sua re-
alidade e adquire novos conhecimentos. Nesse sentido, é neces-
sário que o educador promova uma reflexão e análise dos pro-
blemas e estimule os alunos a procura de soluções tendo como 
fundamento o respeito aos direitos humanos e principalmente 
como eixo norteador de sua prática cotidiana apreendidos atra-
vés da educação inclusiva.

1 D’AMBRÓSIO: 1997 p. 49
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Este artigo propõe-se trabalhar a relação entre a educa-
ção ambiental, a educação inclusiva e a escola sustentável. Em 
uma escola inclusiva os conteúdos educacionais são ministrados 
de acordo com uma visão global de meio ambiente, trabalhando 
uma temática integradora e renovadora dos conteúdos educa-
tivos, procurando trabalhar com métodos de ensino que favo-
reçam o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares e que 
despertem a corresponsabilidade dos educandos.

É importante ressaltar que pode-se materializar a educa-
ção inclusiva na escola através de atividades desenvolvidas nos 
diversos espaços e momentos pedagógicos, na valorização do 
pensamento criativo, no incentivo aos professores e alunos a se 
tornarem mais sensíveis aos estímulos do ambiente, bem como à 
aquisição do conhecimento em diversos campos do saber e, prin-
cipalmente, buscando discutir com eles as possíveis implicações 
de suas ideias. Para o aluno com necessidades especiais é im-
portante através da adaptação das atividades, a acessibilidade às 
informações e aos conhecimentos que poderá se dá por meio de 
instrumentais adaptados e recursos multifuncionais inerentes a 
suas habilidades físicas e cognitivas.

Todas as atividades realizadas em uma escola sustentável 
devem possuir em sua essência, o intuito de apresentar a alunos, 
a professores e à comunidade escolar o meio ambiente como um 
todo. Quanto à educação inclusiva ela deve acontecer na escola 
e os princípios de uma escola sustentável considera esse espaço 
como um campo de estudos e aprimoramento pessoal. 

Para a concretização de uma proposta de educação inclu-
siva, é necessário a escola desenvolver uma ação educativa in-
tegrada em que procura estimular a participação da comunida-
de escolar, mediante a vinculação das atividades educativas ao 
desenvolvimento de uma consciência crítica de sua realidade, 
preparando-a para a superação das dificuldades de inclusão do 
aluno com necessidades educacional especial.
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Para tanto faz-se necessário que sua inserção ocorra pelos 
processos de ingresso na escola regular respeitando as orienta-
ções da matriz curricular onde esta deverá a acoplar as adapta-
ções necessárias ao atendimento e acompanhamento sistemático 
através do atendimento educacional especializado – AEE tendo 
os problemas ambientais como eixo temático orientador.

A abordagem, por meio de eixos temáticos, permite o tra-
balho multidisciplinar e uma análise interdisciplinar já que não 
existe uma demarcação da área do conhecimento ou do conteúdo 
de uma disciplina. Esta abordagem possibilita que determinado 
tema seja analisado sob vários enfoques que veremos no decorrer 
desse trabalho.

Escola inclusiva e educação especial

Entendemos que a Educação Especial e Inclusiva adquiriu 
nos últimos anos maior destaque no campo da educação formal 
dentro da perspectiva de atender às crescentes reivindicações de 
uma sociedade em processo de transformação e de busca inces-
sante da construção da cidadania, que só será alcançada quando 
todas as pessoas, tiverem acesso à informação, ao conhecimento 
e aos meios necessários para a formação plena do cidadão. Entre-
tanto, atuar no social não é tarefa simples, e boa vontade, embora 
indispensável, não é suficiente para garantir uma atuação séria. 
È preciso planejamento. È necessário primeiro, definir em que 
causa atuar e como fazer, ou seja, qual é a melhor contribuição 
que podemos dar. Analisar todas as causas e possíveis consequ-
ências dos problemas é uma etapa necessária e importante nesse 
processo e nenhum aspecto deve ser desconsiderado, no entanto, 
o sucesso de qualquer intervenção vai depender da natureza da 
ação e das habilidades do agente social.

Infelizmente, os portadores de necessidades especiais ain-
da fazem parte de um dos segmentos da sociedade que sofrem 
discriminações, onde percebe-se que a sociedade ainda não en-
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contra-se preparada para assumir a luta a favor dos direitos e 
garantias fundamentais que estão contemplados na Constituição 
Federal de 1988 (artigos. 5ª ao 17.). Para Nogueira atualmente é 
possível identificar a relação entre a realidade vivenciada pelas 
pessoas com deficiência “como parte da área de desenvolvimento 
social e de direitos humanos, conferindo-lhe uma dimensão mais 
personalizada e mais social2”.

Evidências nos mostram que a trajetória da vida dos por-
tadores de necessidades especiais, principalmente no Brasil, tem 
seus direitos reconhecidos como consequência da consolidação 
e conquista dos direitos humanos pelo Estado brasileiro. Hou-
ve época em que pessoas portadoras de necessidades especiais, 
eram escondidas da sociedade tendo suas vidas sacrificadas por-
que não poderiam ser produtivas, eram um peso para a família 
que tinham o ônus de ter que cuidar de alguém que “não seria 
útil a sociedade”.

Durante muito tempo, os portadores de necessidades es-
peciais foram considerados como um problema sendo negado 
aos mesmos sua cidadania, mas à medida que o direito do ho-
mem a igualdade e à cidadania passaram a ser conhecidos e dis-
cutidos, a história dos “especiais” começou a mudar. No entanto, 
as mudanças sociais não acontecem de forma célere em países 
como o nosso, em que falta o exercício da união, do coletivo em 
torno de um projeto que respeite as diferenças entre os homens 
enquanto cidadãos iguais.

Pode-se afirmar que embora haja um processo em curso 
de reconhecimento dos direitos das pessoas portadoras de neces-
sidade especial ainda hoje perdura a compaixão, o assistencialis-
mo. Nesse contexto, a educação inclusiva vem contribuir com os 
processos de mobilização de pais, educadores e representantes 
do poder público que lutam para que essa postura seja pelo re-
conhecimento da igualdade de direitos a todo cidadão, sem dis-

2 NOGUEIRA; 2008, p.28.
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criminações, acreditando que a diferença humana é o princípio, 
e a possibilidade de construção de sujeitos diferenciados numa 
mesma sociedade, é um direito.

Não se pode entender a inclusão sem analisar as pressões 
que levam a excluir, até mesmo porque dentro de uma mesma 
escola os mesmos alunos podem ser tanto encorajados quanto 
desencorajados de participar. Todas as escolas respondem às di-
versidades de seus alunos com um misto de medidas inclusivas e 
excludentes, em termos de quem elas admitem, como eles são ro-
tulados, como o ensino e a aprendizagem são organizados, como 
os recursos podem ser usados, como os alunos que experimen-
tam dificuldades são apoiados. 

A inclusão da pessoa portadora de necessidade especial 
faz parte de um conjunto de movimentos políticos que reivin-
dicavam a garantia da igualdade de direitos, o acesso aos bens 
e serviços como educação de qualidade, a preservação ambien-
tal, a liberdade de expressão, moradia, entre outros. No campo 
da educação (Mantoan; 2009) afirma que é possível identificar 
avanços, mas existe um desafio permanente que é a relação entre 
admitir a diferença sem que ocorra a exclusão do aluno portador 
de necessidade especial

Tivemos um avanço no sentido de entender que a 
educação é um direito de todos, que é um direito do 
aluno e que não podemos diferenciar pela deficiência 
ou qualquer outra diferença, porque ninguém sabe – 
e isso é um dilema – quando mostrar o que temos de 
igual e quando mostrar o que temos de diferente. Tan-
to que o professor Boaventura Sousa Santos lançou 
aquela máxima de que podemos e devemos exigir o 
direito à igualdade, quando a diferença nos inferiori-
za, e exigir o direito da diferença, quando a igualda-
de nos descaracteriza. Diante de uma máxima como 
essa, mostrar a diferença – ou mostrar a igualdade – 
é andar no fio da navalha. E andar no fio da navalha 
é formar professores para uma educação para todos, 
porque, se nós tivermos clareza de que esses meninos 
têm uma deficiência ou uma diferença qualquer, nós 
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teremos que garantir que suas especificidades sejam 
reconhecidas e que eles tenham na escola condição 
de serem atendidos nas suas necessidades, em função 
dessas diferenças3. 

O desenvolvimento de práticas e políticas de inclusão tem 
merecido uma crescente importância nacional e internacional. Di-
versos movimentos com o objetivo de lutar pelos direitos de todos 
os cidadãos aconteceram em vários países dentre os quais as con-
ferências organizadas pelas Nações Unidas. Pode-se destacar as 
conferências de Jomtien em 1990 e a de Salamanca em 1994 como 
as que causaram maior impacto no campo da educação inclusiva.

A primeira delas, ocorrida em Jomtien, Tailândia, em 
1990, oficializou a ideia de “Educação para Todos” em Declara-
ção Mundial. A ela se seguiu, em 1994, a conferência ocorrida em 
Salamanca, Espanha, da qual surgiu a Declaração de Salamanca, 
que tem sido utilizada em vários países como fonte de inspiração 
para rever suas políticas e práticas educacionais. Esta Declaração 
destaca que o sistema educacional deva ser eficiente e adota uma 
orientação inclusiva de forma a garantir a qualidade da educação.

A Conferência Mundial de Educação Especial aconteceu 
em 1984 na cidade de Salamanca na Espanha, conhecida como 
Conferencia de Salamanca foi realizada para atender o compro-
misso de Jomtien e reafirmou o compromisso com a educação 
para todos, mas deu maior ênfase ao reconhecimento da urgência 
e necessidade de os países participantes garantirem a educação 
para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais 
especiais no sistema regular de ensino. 

Essa decisão teve implicações nas políticas educacionais 
brasileira onde a inclusão na educação é um dos processos que 
tem si consolidado o que implica no aumento da participação de 
educadores na promoção dessa política o que tem reduzido a ex-
clusão de alunos das culturas, do currículo e de comunidades em 
centros locais de aprendizagem. 

3 Cf. MANTOAN; 2009, p. 83
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Esta perspectiva implica em compreender a inclusão como 
um processo pedagógico que deve acontecer de forma contínua, 
permanente dentro das escolas atendendo a gestão organizacio-
nal e o currículo das escolas regulares, ao invés de vê-la como 
uma simples mudança sistêmica nas redes de ensino4. 

Nesse sentido, a escola sustentável se apresenta como uma 
proposta pedagógica que possibilitará a inclusão de crianças por-
tadoras de necessidades especiais. As escolas sustentáveis procu-
ram manter o equilíbrio entre o meio ambiente e a qualidade de 
vida minimizando os impactos a partir de três dimensões inter
-relacionadas: espaço físico, gestão e currículo.

Escola sustentável

A escola é um dos primeiros lugares onde a criança passa 
a ter contato com coisas diferentes do que ela já conhece e é nes-
se ambiente diferente é que ela vai passar a se conscientizar de 
como nosso meio ambiente está degradado. É por isso que a edu-
cação ambiental passou a ser trabalhada em todas as disciplinas. 

É das escolas que saem ou deveriam sair grandes cidadãos 
e de opiniões formadas. Atualmente, muitos professores já vêm 
trabalhando a educação ambiental de forma bem simplificada, 
plantio de árvores, coleta seletiva, até mesmo em uma simples 
ação pode-se começar uma conscientização, que é começando 
pela a sala de aula deixando ela sempre limpa. 

De uma pequena atitude pode gerar uma motivação, uma 
mobilização e vir a se tornar grandes ações de conscientização 
ambiental. A educação ambiental não deve ficar restrita somente 
as escolas. Por causa de problemas sociais, políticos e culturais é 
que hoje a educação ambiental vem sendo mais trabalhada nas 
escolas, onde o foco é a conscientização de alunos.

4 BOOTH E AINSCOW, 1998.
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Nesse diapasão, não podemos deixar de considerar a in-
clusão do aluno com necessidade educacional especial como peça 
chave na luta contra o preconceito. As metodologias participati-
vas utilizadas na educação ambiental devem estar voltadas para 
as práticas, também das atividades cotidianas na escola. É na es-
cola que alunos e professores juntos procuram meios para que 
possam trabalhar em defesa do meio ambiente. A escola é um 
polo onde pode se criar e firmar compromissos de conscientiza-
ção do que vem acontecendo no meio ambiente.

O professor encontra muitas dificuldades para trabalhar 
esse tema transversal que é a educação ambiental, o motivo é su-
perlotação em salas de aulas, vários conteúdos para o ano. Mais 
o educador tem como obrigação preparar esses alunos para uma 
vida social através de algo mais concreto, possibilitando uma 
aprendizagem maior do que se é trabalhado e não esquecendo de 
sempre procurar trabalhar o lúdico em sala de aula.

O professor através de suas ações pode se tornar espelho 
para seus alunos, principalmente nos anos iniciais onde a criança 
está começando a formar as suas ideias sobre valores. A educa-
ção ambiental a partir dos anos iniciais ela veio para dar mais 
significado na vida da criança e proporcionar que ela faça a dife-
rença ao transformar o meio em que vive.

A lei nº 9.795/ 99 que dispõe sobre a política de educação 
ambiental propõe a institucionalização da educação ambiental 
na educação brasileira. Portanto, desde 1999 o Brasil passou a 
promover ações pedagógicas que favorecem a formação de valo-
res, experiências, capacidades e ações voltadas para aquisição da 
sustentabilidade socioambiental.

Uma escola para se tornar instituição sustentável é preciso 
atender a três fatores que são relacionados entre si, a saber: 

•	 A constituição de espaço físico com materiais construtivos 
e adaptados, com garantia de acessos, a administração eficaz 
de água e energia, o saneamento escolar e um lugar adequado 
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para a deposição dos resíduos produzidos na escola;
•	 A implementação de gestão compartilhada onde o planeja-

mento e decisões sobre a rotina escolar são feitas com a parti-
cipação da comunidade escolar, criando vínculos entre escola 
e em torno dela, com respeito e direitos, de acordo com as di-
ferenças.

•	 A institucionalização de um currículo que inclui atividades 
voltadas para questão ambiental conhecimentos e saberes nas 
praticas e nas ações de uma educação sustentável dentro do 
Projeto Politico Pedagógico. 

Escolas Sustentáveis é um programa de educação am-
biental orientado a escolas públicas e particulares e que tem 
como finalidade o fortalecimento de hábitos e condutas susten-
táveis na escola, na família e na comunidade. 

Os dez mandamentos da escola sustentável são: 

1. Coerência: é preciso lutar contra o fosso entre a teo-
ria do que se faz em sala de aula e o que se realiza no 
cotidiano da instituição.

2. Informação: embora nas escolas ainda seja um pro-
cesso inicial, há muitas experiências que podem se 
compartilhadas, como, por exemplo, por ONGs e em-
presas de outros segmentos. Do mesmo modo, é pre-
ciso investir em formação continuada também na área 
ambiental.

3. Cultura: sustentabilidade não se constrói com ações 
pontuais, mas com a transformação da cultura inter-
na, o que inclui mobilizar diretores, coordenadores, 
professores, funcionários administrativos, alunos e 
pais.

4. Paciência: nada se faz do dia para a noite, nessa área. 
Mudar procedimentos arraigados leva tempo. É um 
processo constante e crescente, com idas e vindas.
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5.  Realismo: assim como no restante da sociedade, a 
implantação de políticas de sustentabilidade nos con-
fronta com inúmeras contradições, principalmente no 
que se refere aos aspectos da viabilização econômica 
ou tecnológica.

6. Democracia: para se construir uma escola sustentá-
vel, é preciso saber que nada se faz de cima para baixo. 
É preciso saber ouvir e dialogar com os vários setores 
e interesses envolvidos.

7. Compromisso socioambiental: a noção de sus-
tentabilidade ultrapassa em muitos os limites da esco-
la. É preciso estimular os alunos a atrair a comunidade 
circunvizinha, tornando a escola um pólo difusor des-
sa nova consciência.

8. Criatividade: estamos em plena transformação. Não 
há soluções esquematizadas. Cada escola encontrará o 
seu caminho. Mas não se contente apenas com a im-
plantação de ações como a coleta seletiva, embora seja 
um bom começo.

9. Metas: estabeleça metas de curto, médio e longo pra-
zo. Um projeto de amplo espectro como esse torna-se 
mais eficiente se trabalhar dentro de objetivos prees-
tabelecidos.

10. Transversalidade: por fim, é sempre bom lembrar: 
sustentabilidade rima, sempre, com educação. É im-
portante que haja coerência e articulação entre os pro-
jetos ligados à sustentabilidade e o que é trabalhado 
em sala de aula nas diferentes disciplinas5. 

 
Associado ao Programa Escola Sustentável existe o pro-

grama COM – VIDA que concretiza as ações voltadas para a ins-
titucionalização desse programa no âmbito escolar. 

5 http://www.escola.sed.sc.gov.br/eebnssalete/2013/05/03/os-dez-mandamen-
tos-de-uma-escola-sustentavel. <acesso: 13 de Julho de 2015, 13:35>.

http://www.escola.sed.sc.gov.br/eebnssalete/2013/05/03/os-dez-mandamentos-de-uma-escola-sustentavel
http://www.escola.sed.sc.gov.br/eebnssalete/2013/05/03/os-dez-mandamentos-de-uma-escola-sustentavel


II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades

Teresina | 21 a 23 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESCOLA SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

471

Artigos Completos
GT 6 – Legislação e Políticas Públicas

O programa da COM-VIDA é um conjunto de vários ele-
mentos que envolvem estudantes, professores, direção, funcio-
nários, pais de alunos e a comunidade na perspectiva de gerar 
situações de sustentabilidade nos espaços escolares. É um pro-
grama de grande importância na construção de espaços susten-
táveis na escola.

Para participar desse programa a escola tem que criar a 
Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola 
COM-VIDA. A COM-VIDA tem por objetivos:

•	 Desenvolver e acompanhar a Educação Ambiental na escola de 
forma permanente;

•	 Ajudar a cuidar do Brasil, assumindo como orientação a Carta 
das Responsabilidades ‘Vamos Cuidar do Brasil’;

•	 Fazer a Agenda 21 na Escola;
•	 Participar da construção do Projeto Político-Pedagógico da 

escola;
•	 Realizar a Conferência de Meio Ambiente na Escola;
•	 Promover intercâmbios com outras Com-vidas e com as Agen-

das 21 locais;
•	 Observar, pesquisar, conservar e ajudar a recuperar o meio 

ambiente;
•	 Contribuir para tornar a escola um espaço agradável, demo-

crático e saudável;

A COM-VIDA deve ser um comissão atuante na escola e 
para fortalecê-la é preciso: realizar oficinas com formação de 
pessoas; possibilitar um planejamento participativo da agenda 
21 nas escolas; disponibilizar equipamentos que venham favo-
recer os registros e acesso a internet; estimular a discussão no 
âmbito da escola de contexto teórico, metodológico e pedagógico 
em educação ambiental e sustentabilidade; criar situações de es-
tudos voltados para o espaço físico da escola, avaliar e viabilizar a 
intervenção arquitetônico de acordo com critérios sustentáveis e 
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de acessibilidade; realizar formação de oficinas para a produção 
e obtenção de materiais didáticos e pedagógicos.

Conclusão

Os conceitos de educação ambiental, escola sustentável 
e educação inclusiva, procurando relacioná-los às questões 
globais críticas, escola sustentável e educação inclusiva suas 
causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu 
contexto social e histórico. Procura-se, ainda, conexões com os 
aspectos essenciais relacionados ao desenvolvimento e ao meio 
ambiente, tais como, saúde, paz, direitos humanos e inclusão 
social. É importante ressaltar que as atividades de educação 
ambiental devem estimular a percepção sensório-motora dire-
tamente ligadas a suas habilidades preservadas mediante suas 
limitações.

Portanto, recomenda-se à escola para não esquecer as 
questões específicas da comunidade escolar levando em consi-
deração as pessoas com deficiência. O meio ambiente poderá ser 
o fio condutor para a escolha dos temas geradores de cada ativi-
dade a ser desenvolvida, de tal forma que professores e alunos 
orientem sua prática pedagógica na perspectiva de interagir com 
o meio social escolar, o que tornará possível o pensar e o agir co-
letivamente, expressando assim uma vivência crítica.
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RESUMO

As relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais 
na realização comportamental e profissional de um indivíduo. 
Assim, a análise dos relacionamentos entre professor/
aluno envolve interesses e intenções, sendo esta o expoente 
das consequências, pois a educação é uma das fontes mais 
importantes do desenvolvimento comportamental e agregação 
de valores nos membros da espécie humana. Neste sentido, a 
interação estabelecida caracteriza-se pela seleção de conteúdos, 
organização, sistematização didática para facilitar o aprendizado 
dos alunos e exposição onde o professor demonstrará seus 
conteúdos. Objetivamos aqui abordar a importância da Relação 
professor-aluno, definindo-se como imprescindível para o 
desenvolvimento afetivo dos mesmos e justificamos este estudo 
por mostrar nele a influência do relacionamento afetivo entre 
docentes e discentes, bem como por verificar que as dificuldades 
e sucessos caminham juntos. Através destes esclarecimentos 
poderá identificar os pontos relevantes, que possam estimular 
tanto professor como alunos na convivência de afetividade no 
processo educativo levando-os a uma educação de qualidade. 
A problemática apresentada foi qual a importância da relação 
professor / aluno no processo de ensino aprendizagem? Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa realizada por meio de observação 
estruturada direcionada à todas as turmas de ensino fundamental 

mailto:elkychayanny@gmail.cm
mailto:gardeniafolha1@outlook.com
mailto:liviachaiane@hotmail.com
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da escola supracitada com aplicação de questionários, com 
questões fechadas e abertas voltadas para professores e gestor 
da escola pesquisada. De acordo com as respostas obtidas tanto 
na entrevista com professores quanto com os alunos pesquisados 
entendemos que o professor é valorizado também do ponto de 
vista do conteúdo. Não se deve colocar como exclusivo detentor 
do saber e único responsável pela sua transmissão, mas tampouco 
abdicar deste papel, submetendo-se indiscriminadamente à 
espontaneidade infantil. Para WALLON, respeitar a criança 
não significa poupá-la das intervenções externas, como se seu 
desenvolvimento se desse por fontes exclusivamente endógenas. 
Ao contrário, a intervenção do professor é um fator fundamental 
para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, que 
depende da incorporação dos conteúdos trabalhados em sala de 
aula. Concluímos com o estudo apresentado que se os interesses 
dos profissionais da educação forem de fato com o foco nas reais 
necessidades, como expectativas da educação na formação de 
indivíduos críticos-reflexivos, é necessário haver mudanças 
não apenas nas palavras, mas nas atitudes. É preciso estar 
comprometido com o aluno, a escola, a sociedade e professores 
com uma educação de qualidade, vendo o aluno como indivíduo 
ativo do processo ensino-aprendizagem. Só assim os docentes 
estarão cumprindo o papel de orientador realizando mais que o 
simples papéis de ensinar. 

Palavras-chave: Professor. Aluno. Relações pessoais.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS: RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

ADLOZI JUSSARA SURIANO FERNANDES MAIA DE CARVALHO
Campus Dom José Vasquéz Díaz – adloziju@hotmail.com

THAYLLA FOLHA SILVA
Campus Dom José Vasquéz Díaz – thayllafolha@outlook.com

ELKY CHAYANNY BRITO DE SOUSA
Compus do José Vasquéz Diaz – elkychayanny23@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo relatar as experiências 
vivenciadas durante a desenvolvimento de um projeto em 
formato de palestra realizado , na Escola Municipal Floresta 
Moderna, localizada no município de Bom Jesus (PI), que atende 
a crianças no grau de escolaridade do ensino fundamental. 
Tendo como publico alvo corpo docente e discente da escola, 
pais e responsáveis. O projeto foi desenvolvido visando 
o fortalecimento da relação família e escola no auxílio a 
aprendizagem do educando. Para nortear o desenvolvimento 
desta pesquisa indagou-se: Qual a contribuição da parceria 
família e escola para aprendizagem do aluno? Quanto ao tipo de 
abordagem, utilizou-se a pesquisa qualitativa, pois percebeu-se a 
importância em estudar a subjetividade dos sujeitos envolvidos. 
Ainda, destacou-se a pesquisa bibliográfica. Na pesquisa 
bibliográfica, recorreu-se os seguintes autores: (MENIN, 1996, 
p. 99) que enfatiza o problema de pais e professores serem um 
exemplo para os alunos e filhos na construção de valores morais, 
e o autor (AQUINO, 1998, p. 10) que menciona a importância 
da criança ser mantida sobe regras e normas vindas tanto 
primeiramente da família, quanto as vindas da instituição escola 
e ainda o autor (TIBA, 1996, p. 152) que relata, que quando a 
uma contrariedade de regras por parte das crianças, esta si torna 
violenta e agressiva nas suas atitudes em sala de aula. Dividiu-se 
o resumo em duas partes: primeiro objetivando a importância 

mailto:adloziju@hotmail.com
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de realizar palestras educativas em escolas publicas, e a segunda 
destacando os resultados da pesquisa. Quanto aos resultados, a 
pesquisa se fez importante tendo em vista a contribuição que o 
evento proporciona para a aprendizagem dos alunos e na relação 
família e escola, na construção de uma relação de parceria entre 
a família e escola, para proporcionar ao educando a melhor 
absorção de conhecimento, tornando-se um lócus de investigação 
para pesquisadores e acadêmicos que interessam por esse tema.

Palavras – chaves: Família, Escola, Aprendizagem.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas 
educativas digitais no ensino de história, de uma turma de 5º 
ano, em uma instituição escolar do município de Bom Jesus-PI. 
Esta cidade está localizada na região sul do estado do Piauí, á 
644 km da capital. Despertou-nos o interesse pelo tema devido 
o uso das novas tecnologias ser precário em sala de aula como 
um recurso didático e pelo fato de ser trabalhada no ensino 
de história essas tecnologia sem desvincular do conteúdo 
pertinente a essa disciplina. Sendo assim, as práticas educativas 
digitais além de dá um suporte aos professores é um atrativo a 
mais para o aprendizado dos alunos, promovendo assim, aulas 
mais dinâmicas e ricas em recursos. Para nortear este estudo 
indagamos: Como são utilizadas as práticas educativas digitais na 
disciplina de história na escola estudada? Quanto a metodologia 
utilizamos uma pesquisa bibliográfica, destacando autores como: 
Libâneo (1994); Gil (2008); Vasconcellos, Fialho, Florêncio 
(2014) que enfatizam as práticas educativas e práticas educativas 
digitais. Ainda realizamos uma pesquisa de campo, em que 
entrevistamos professores e observamos as aulas da disciplina 
de história. Como resultados, identificamos que os professores 
da disciplina de história ainda estão atrelados ao livro didático 
e para isso alegam não dispõe de tempo para buscar recursos 
inovadores nas aulas e como não conseguem ainda manusear 
equipamentos tecnológicos. E quando trabalham algum recurso 
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que é muito raro, usam textos da internet, pois não pensam 
em trazer vídeos ou outros recursos por falta de instrumentos 
tecnológicos na escola. Consideramos que o uso das práticas 
educativas digitais nesta instituição possui um déficit, quanto ao 
seu uso em sala de aula como recurso didático, privando desta 
maneira os alunos de assimilarem conhecimentos através do 
uso de filmes, documentários, relacionados a história, o que os 
levaria a um melhor aprendizado e compreensão da realidade. 
Nesta visão é importante que a escola invista na formação dos 
seus professores e na aquisição de tecnologias para que através 
da pesquisa ele possa deixar sua prática mais atraente dentro da 
sala de aula e contribua para o processo de ensino aprendizagem. 

Palavras-chave: Práticas Educativas Digitais. Ensino de 
História. Ensino Fundamental.
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RESUMO

Este trabalho relata a experiência desenvolvida, por meio do 
Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, 
em uma turma de 5º ano do ensino fundamental 1, objetivando 
uma maior participação dos alunos nas atividades cotidianas, de 
maneira a desenvolver suas habilidades de trabalho em equipe 
e raciocínio na resolução das atividades de ciências. Buscou-se 
minimizar os conflitos presenciados entre alunos e professores 
na resolução dos exercícios diários em sala de aula. Foi possível 
presenciar em diversas ocasiões o trabalho constante da 
professora regente para que os alunos concluíssem as atividades 
de sala sem que fosse preciso dar as respostas prontas no quadro, 
mas fazendo com que eles próprios pesquisassem e encontrassem 
as soluções para as atividades propostas, e como bolsista 
contribuindo com a elaboração e mediação desse processo, foi 
dado aos alunos com a supervisão da professora regente da 
turma, os comandos para que se dividissem em dois grandes 
grupos. De posse de 8 (oito) questões propostas da disciplina de 
ciências abordando o tema poluição ambiental, os alunos em seus 
grupos, teriam que encontrar as soluções mediante um debate 
curto entre eles, tomando como base um texto já trabalhado 
em sala em ocasiões anteriores na mesma disciplina, além dos 
conhecimentos prévios de cada um acerca do assunto. Ao término 
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desse curto debate, cada um respondeu de maneira individual as 
questões em seu caderno e expôs suas respostas para o grupo. 
O grupo então discutiu as respostas e avaliaram se as respostas 
estavam corretas, dando a contribuição individual. Cada grupo 
elegeu um integrante para cada pergunta feita ao outro grupo. 
Após realizada a pergunta por um integrante de um grupo, e 
tendo obtida a resposta do grupo oposto, os integrantes do grupo 
que fez a pergunta avaliaram se a resposta foi satisfatória. Sendo 
a resposta satisfatória, seria a vez do grupo que respondeu, 
agora fazer a pergunta, seguindo a mesma forma de avaliação 
da resposta. Cada grupo perguntou e respondeu, avaliando de 
maneira coletiva tanto a construção das respostas individuais 
do seu grupo, como também dos outros grupos, possibilitando 
através da execução desse método, a realização da atividade de 
classe, e a elaboração do conhecimento por todos através da 
cooperação mútua, respeitando a opinião de cada um. 

Palavras-chave: Atividade. Alunos. Conhecimentos.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a formação do 
pedagogo juntamente com o uso das tecnologias na Universidade 
Estadual do Piauí. O interesse neste estudo é devido os avanços 
tecnológicos da atualidade, pois sabemos que trazem mudanças 
na sociedade e consequentemente na vida das pessoas, sendo 
assim o pedagogo em sua formação necessita se atualizar, ou 
seja, está preparado para manusear equipamentos e conseguir 
trabalhar em sua pratica os recursos tecnológicos. Como 
sabemos o curso de pedagogia constitui um espaço da educação 
no qual se estuda criticamente as manifestações que ocorrem na 
sociedade, nesse sentido o pedagogo deve dominar competências 
para poder se apropriar criticamente dos recursos da tecnologia, 
o que trará um avanço qualitativo na prática pedagógica. Para 
norteá-lo este estudo indagamos: o curso de Pedagogia desta 
instituição contempla a oferta de disciplinas bem como prepara 
o pedagogo para o uso de tecnologias de forma a inovadora? 
Para o desenvolvimento, utilizamos uma abordagem qualitativa, 
quanto a metodologia, realizamos uma pesquisa bibliográfica 
com autores COSTA,R & XEXÉO, 1996. DIMENSTEING, 
1997. Candau, 1992, formação de professore. Enfatizando a 
formação de professores e o uso das tecnologias tanto em sala 
de aula, quanto no dia a dia. Ainda realizamos uma pesquisa de 
campo, na qual entrevistamos a coordenadora e estudantes do 
curso de pedagogia no campus de Bom Jesus. Tivemos como 
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resultado a facilidade dos alunos com as novas tecnologias, 
devido a disciplina de multimeios didáticos, onde os mesmo não 
mostraram dificuldades no decorrer do semestre, contaram ainda 
com o comprometimento do educador, que teve a competência 
de ensinar a importância e as utilidades em sala de aula desse 
novo meio tecnológico, integrando os acadêmicos nesse mais 
novo ambiente que se faz necessário o domínio da mesma. 
Consideramos que os alunos entrevistados estão dominando as 
tecnologias de forma surpreendente, e que ela estar presente em 
suas vidas e ate mesmo na sala de aula, trabalhadas pelos seus 
docentes. 
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso de jogos 
educativos em sala de aula na disciplina de matemática no 
ensino fundamental de uma escola na cidade de Bom Jesus 
(PI). Situado na região sul do estado, a 644 km da capital com 
altitude 277 metros, latitude 09º04’28” sul e longitude 44º21’31” 
oeste, com uma população de 22.632 habitantes. O estudo se 
deu por meio do interesse em conhecer como acontece o uso 
de jogos pedagógicos na prática educativa, tendo em vista a 
disciplina de matemática, que é muito temida pelos alunos. 
Sendo assim, o uso de jogos educativos é uma possibilidade de 
trabalhar a disciplina em momentos prazerosos, permitindo 
ao aluno participar e interagir nas aulas e construir seu 
próprio conhecimento, além de auxiliar o professor na sua 
metodologia, como também os alunos na construção do seu 
conhecimento matemático. O jogo educativo ainda ajuda no 
desenvolvimento de várias potencialidades da criança. Para 
nortear o desenvolvimento desta pesquisa indagamos: Como 
acontece e qual a contribuição do uso dos jogos educativos de 
matemática na escola pesquisada? Na valorização deste estudo 
utilizamos uma abordagem qualitativa, em que obtemos dados 
descritivos, estabelecendo contato direto do pesquisador com 
o objeto de estudo. Destacamos uma pesquisa bibliográfica, em 
que utilizamos livros, artigos e alguns autores como: Grando 
(2004); PCN´s de Matemática; LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

mailto:silvanamacielcoelho@gemail.com
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da Educação-9394/96). Fizemos observações durante as aulas 
de matemática e realizamos algumas entrevistas com professores 
da escola pesquisada. Tivemos como resultados a utilização 
dos jogos matemáticos é eficaz no sentido de ser motivador no 
ensino aprendizagem, promovendo um ensino mais interessante 
e um aprendizado mais dinâmico. Consideramos que o jogo é 
uma ferramenta importante para o ensino da matemática, pois 
desenvolve o raciocínio lógico-matemático, leva o educando a 
adquirir habilidades e conhecimentos, estimula a criatividade, 
deixando a aula mais interessante e prazerosa.

Palavras-chave: Jogos Educativos. Prática Educativa. 
Matemática.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo investigar como ocorre o 
uso das novas tecnologias de uma escola do ensino fundamental, 
localizada na cidade Redenção do Gurgueia- PI, situada a 600 
km da capital. Despertou-nos o interesse por este trabalho 
devido a necessidade de se compreender a importância das novas 
tecnologias no processo de ensino aprendizagem, visto que as 
novas tecnologias estão cada vez mais próximas dos professores e 
dos alunos facilitando a pesquisa, á comunicação, possibilitando 
um desenvolvimento acelerado e motivando os alunos a interagir 
ativamente na sociedade. Além disso, contribui para a vinculação 
entre os contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem 
fora do âmbito escolar, facilitando a motivação dos alunos, pelas 
novidades e possibilidades de pesquisa que ela nos oferece, 
trazendo mudanças na forma de ensinar e aprender. Para 
nortear este estudo indagamos: Como acontece o uso das novas 
tecnologias em uma escola pública do ensino fundamental em 
Redenção do Gurguéia – PI? Para tanto utilizamos uma pesquisa 
bibliográfica baseando-nos seguintes teóricos: POSTMAN 
(1994) e BRANDÃO (2007). Valorizamos uma abordagem 
qualitativa e uma pesquisa de campo em que entrevistamos 
professores. Como resultados, percebemos que o uso dessas 
novas tecnologias e seus recursos didáticos, ainda se encontra 
em precariedade nesta rede de ensino, pois os professores fazem 

mailto:karianealvesribeiro@hotmail.com
mailto:marlapatricia.borges@hotmail.com


II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memória e Oralidade
Teresina-PI | 21 a 33 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

KARIANE ALVES RIBEIRO • MARLA PATRÍCIA MENDES BORGES • AMANDA NONATA FERNANDES DA SILVA

490

Re
su

mo
s

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

uso de metodologias conteudistas e ainda estão muito presos aos 
livros didáticos. Consideramos que se faz necessário a inserção 
das novas tecnologias como recursos didáticos nesta instituição, 
pois a falta das mesmas priva os alunos dessa escola de terem 
acesso a recursos importantes para auxiliar no processo de ensino 
aprendizagem. É muito importante que a escola acompanhe a 
evolução tecnológica e ofereça as ferramentas que necessitam 
para que tenham um efetivo acesso á conquistas tecnológicas 
da sociedade como um todo, fazendo com que os alunos estejam 
preparados para possíveis transformações.

Palavras-chaves: Prática Educativa. Novas Tecnologias. 
Ensino Fundamental. 
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RESUMO

O objetivo do trabalho é relatar uma experiência de formação 
inicial que foi desenvolvida por meio do Projeto Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em uma escola 
localizada no Bairro Edson Queiroz em Fortaleza. A instituição 
em que realizamos a prática docente é uma instituição de 
ensino da rede pública da prefeitura e tem por nome Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco Maurício 
de Mattos Dourado. A experiência como bolsista do programa 
tem sido muito valiosa para nós, estudantes de pedagogia, pois 
nos possibilita vivenciarmos, ainda no decurso da graduação, e 
entendermos a rotina e segmentos que transitam em uma escola 
pública, uma vez que tal conhecimento só aconteceria após o 
término da graduação. A atividade que propomos se realizou em 
uma turma de 5° ano e se chama Foto-Linguagem, que tem por 
objetivo conhecermos mais a história de vida dos alunos e suas 
perspectivas para o futuro. Iniciamos a atividade nos colocando 
em círculo na sala de aula, todos sentados no chão e no centro 
dispusemos várias imagens relacionadas a famílias, pessoas 
famosas, atletas, entre outros. No primeiro momento cada 
aluno escolheu uma imagem que suscitasse afinidade com sua 
pessoa. Passado esse instante, eles começaram a se apresentar 
falando seus nomes e o motivo pelo qual escolheram a foto em 
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questão. Importa esclarecer que para uma melhor participação 
dos alunos, a própria professora de sala se ofereceu para contar 
sua história e qual relação tinha com a imagem escolhida, e em 
seguida, a prática foi realizada por todos os alunos. Percebemos 
que alguns, mais tímidos, falaram o mínimo possível sobre si, 
porém outros se despiram da vergonha e timidez e acabaram 
falando sobre suas famílias, acerca de como é morar em bairros 
menos favorecidos economicamente e sobre os seus sonhos para 
o futuro. Acreditamos que conseguimos atingir o que queríamos 
com a atividade, pois passamos a conhecer melhor a realidade 
dos alunos, o que possibilita tornar o conhecimento mais 
contextualizado e significativo.

Palavras-chave: PIBID. Práxis educativa. Foto-linguagem.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso 
das tecnologias na educação infantil como facilitador de 
aprendizagem em uma Creche Municipal, localizada na cidade 
de Redenção do Gurguéia (PI), situada ao Sul do estado do Piauí 
a 600 km de Teresina. O interesse pelo tema surgiu devido a 
importância das novas tecnologias nas escolas ser uma aliada 
no processo de construção de conhecimento. Sendo assim as 
ferramentas tecnológicas podem auxiliar muito no aprendizado 
das crianças. Além disso, de tornar as aulas mais interessantes, 
elas proporcionam momentos de lazer, que são fundamentais 
para o desenvolvimento de diversas habilidades. Para o 
desenvolvimento deste estudo indagamos: qual a importância 
da tecnologia na Educação Infantil e como a mesma está sendo 
utilizada na educação de hoje? Para o desenvolvimento deste 
estudo utilizamos uma abordagem qualitativa, baseada em 
dados descritivos e uma pesquisa bibliográfica baseando nos 
seguintes autores: Postman (1994); Libâneo (1994); Pietro 
(2005) e outros que enfatizam a prática educativa bem como o 
uso de tecnologias. Ainda realizamos uma pesquisa de campo, 
na qual foi desenvolvido em primeiro momento observações de 
aulas e posteriormente foram feitas entrevista com professores 
da educação infantil da creche pesquisada. Como resultado, 
obtivemos que os recursos tecnológicos utilizados na creche são 
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basicamente o uso de som, TV e DVD, que são expostos vídeos 
voltados para o tema em estudo, visto que a escola não dispõe 
de instrumentos mais sofisticados para serem utilizados como 
recursos didáticos, bem como não disponibiliza de professores 
capacitados para manusear esses equipamentos. Consideramos 
que o uso das tecnologias na educação infantil, especialmente 
na creche pesquisada, há ausência de equipamentos atuais 
para serem utilizados como recursos didáticos, sendo assim a 
escola não promove aulas dinâmicas. Além disso, os educadores 
precisam estar preparados para lidar e trabalhar com contextos e 
comportamentos influenciados pela sociedade tecnológica atual.

Palavras-chave: Pratica Educativa. Tecnologias. Educação 
Infantil.
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ANA CÉLIA CLEMENTINO MOURA
Universidade Federal do Ceará – acmoura27@gmail.com

ALVERBÊNIA MARIA ALVES DE LIMA
Universidade Federal do Ceará – alverbenia@gmail.com

ALINY DA SILVA PORTELA
Universidade Federal do Ceará – alinyportela@alu.ufc.br

Agência Financiadora: Capes / CNPq

RESUMO

Este trabalho se propõe apresentar as percepções sobre a 
disciplina Tópicos especiais em Língua Portuguesa numa 
abordagem de Aprendizagem Cooperativa, na qual estudamos 
a Aprendizagem Cooperativa aplicada à sala de aula de língua 
portuguesa, abordando os princípios e as técnicas específicas da 
referida metodologia. A disciplina apresenta uma nova perspectiva 
para o ensino de língua portuguesa a partir dos elementos da 
Aprendizagem Cooperativa, metodologia desenvolvida pelos 
irmãos Roger Johnson e David Johnson, nos Estados Unidos. 
De acordo com estes pesquisadores, constituem-se pilares da 
metodologia: a) interdependência positiva; b) responsabilidade 
individual; c) uso adequado de habilidades sociais; d) interação 
promotora; e) processamento de grupo. Todas as ações do grupo 
cooperativo devem ser norteadas por estes cinco elementos, ou 
seja, os membros do grupo se ajudam e constroem um clima de 
confiança uns nos outros para alcançar um objetivo que é do 
grupo e não de alguns dos membros. Assim, na Aprendizagem 
Cooperativa, os membros do grupo compartilham um objetivo 
comum; todos participantes devem falar e permitir que os 
outros também o façam, pois os conhecimentos vão sendo 
construídos em conjunto. Havemos de ressaltar que, numa aula 
de Aprendizagem Cooperativa, o papel do professor, ganha novas 
dimensões. Ao adotar a Aprendizagem Cooperativa, o professor 
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tem um papel muito importante, ele deverá orientar os alunos 
a desempenharem diferentes papéis, aqueles requeridos pela 
atividade que está sendo realizada. Considerando o caráter 
interacional da disciplina e também os elementos basilares 
da metodologia que a norteia, mostramos neste artigo como o 
princípio de interação promotora contribui para a interação 
entre os participantes da disciplina. Para captarmos a percepção 
dos alunos quanto à interação em sala de aula, um instrumental 
foi elaborado acerca das sensações experimentadas por eles no 
vivenciar das aulas e da Aprendizagem Cooperativa. No referido 
questionamento, os alunos, sem se identificarem, optaram por 
cinco de quinze sensações listadas. Como resultado, a interação se 
revelou a sensação mais recorrente, sendo indicada por dezenove 
dos vinte alunos participantes da pesquisa. Tal resultado nos 
leva a acreditar que os discentes estão conhecendo o outro e que, 
através do trabalho cooperativo, estão encontrando um espaço 
acadêmico mais humano, onde podem se desenvolver contando 
com o apoio deste outro.

Palavras-chave: Aprendizagem Cooperativa. Língua 
Portuguesa. Formação de professores.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DOS TEMPOS E 
ESPAÇOS DO BRINCAR 

RAFAELA ARAÚJO REIS
UNIRIO – rafaelacarp33@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho propõe a reflexão sobre minha prática como 
educadora na educação infantil visando a importância do tempo 
e do espaço do brincar no ambiente escolar entendendo que 
estes devem ser valorizados dentro da instituição, pois é a partir 
do ato de brincar que a criança se desenvolve mental, social e 
culturalmente. Abordarei o conteudismo e o formalismo das 
práticas pedagógicas introduzidos precocemente na educação 
infantil contribuindo para a escassez do tempo e do espaço do 
brincar juntamente com o bloqueio da criatividade infantil, 
processo fundamental para o desenvolvimento integral da 
criança. Estes questionamentos foram suscitados a partir da 
reflexão sobre minha vivência prática na educação infantil por 
três anos em escolas católicas particulares pertencentes a elite 
carioca (RJ), onde constatei que as crianças passavam metade 
do dia na escola com tempo restrito para brincadeira livre, fato 
que é prejudicial para seu desenvolvimento psíquico, intelectual, 
emocional e motor e, devido a isso, passei a refletir e pesquisar 
sobre este tema para compreender e reavaliar minha ação como 
educadora. Sob essa orientação a abordagem de diálogo aqui 
proposta é entendida nas análises bibliográficas de Antunes 
(2007), Borba (2005), Corsino (2007), Freire (2013 e 2014) e 
Rego (2012) juntamente com a pesquisa etnográfica baseada no 
acompanhamento e observação das escolas e dos grupos de alunos 
da educação infantil em um período de dois anos. Ao longo das 
observações, prática diária na sala de aula, reflexões e referências 
bibliográficas foi possível constatar que as crianças passavam a 



II SE

PE MO
II Seminário Estadual de Práticas Educativas, Memória e Oralidade
Teresina-PI | 21 a 33 | agosto | 2015

ISSN
2358-9027

RAFAELA ARAÚJO REIS

498

Re
su

mo
s

GT
 3

 –
 E

xp
er

iên
cia

s e
 P

rá
tic

as
 E

du
ca

tiv
a

maior parte do tempo fazendo atividades pedagógicas repetitivas 
baseadas na cópia com perfeição; as atividades não incentivavam 
a criatividade, criação de hipóteses ou reflexão; o controle 
dentro e fora da sala de aula era excessivo impossibilitando 
liberdade de ações voluntárias das crianças e as atividades de 
artes ou expressão corporal quase não existiam. Devido a todas 
as questões expostas concluo que, nas escolas em que observei e 
atuei como docente, o currículo de educação infantil encontra-se 
preocupado de maneira mais significativa com o conteudismo e 
a escolarização precoce das crianças colocando o ato de brincar 
como secundário no desenvolvimento infantil desprezando sua 
importância para com o mesmo. Como resposta a esta constatação 
proponho uma ressignificação dos currículos praticados e 
práticas pedagógicas para esse segmento educacional visando 
uma educação que valorize os tempos e espaços do brincar como 
de crucial importância para o desenvolvimento infantil. 

Palavras-chave: Brincar. Educação Infantil. Tempos e espaços.
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PRÁTICA EDUCATIVA E A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOM 
JESUS-PI)

SILVÂNA MOREIRA MACIEL COÊLHO
UESPI – silvanamacielcoelho@gmail.com

GÉSSICA ROSAL FEITOSA
UESPI – gessicarosal18@gmail.com

MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUSA ANDRADE
UESPI – cidaphernandes.pi@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a música na 
prática educativa do educador da educação infantil em uma 
creche na cidade de Bom Jesus (PI). Este município, situa-
se na região sul do estado do Piauí, com altitude 277 metros, 
latitude 09º04’28” sul e longitude 44º21’31” oeste, com uma 
população de 22.632 habitantes e está localizado a 644 km da 
capital Teresina. O interesse em estudar essa temática é devido a 
musica promover um maior desenvolvimento na criança, sendo 
que o uso dela como ferramenta didática não deve ser uma 
prática descontextualizada, porém deve ser um complemento 
que desperte a percepção e melhor assimilação dos conteúdos. A 
música ainda ajuda no desenvolvimento de várias potencialidades 
da criança da educação infantil. Para nortear o desenvolvimento 
deste estudo indagamos: De que forma o professor utiliza a 
música como recurso didático na sua prática educativa? Quanto a 
metodologia deste estudo utilizamos uma abordagem qualitativa, 
em que obtemos dados descritivos, estabelecendo contato 
direto do pesquisador com o objeto de estudo. Destacamos uma 
pesquisa bibliográfica, em que utilizamos os seguintes autores: 
Loureiro (2008), Chiarelli (2005) e Souza (2000). Ainda 
realizamos uma pesquisa de campo, onde realizamos entrevistas 
com professores da educação infantil da escola pesquisada. 
Como resultados obtivemos que a música está presente de forma 
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constante nas aulas da educação infantil e permite interação 
entre as crianças, porém não possui uma variedade de músicas, 
tornando-as repetitivas, algumas estão relacionadas aos 
conteúdos pertinentes ao conteúdo. Consideramos que a música 
é uma ferramenta de aprendizado de grande importância para 
o desenvolvimento psicomotor da criança, além de estimular o 
raciocínio e fixação do conteúdo transmitido. Cantar e dançar 
são momentos prazerosos e divertidos, além de promover a 
socialização das crianças.

Palavras-chave: Música. Prática Educativa. Educação Infantil.
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AVALIAÇÃO ON LINE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES AFRICANOS

JEANNIE FONTES TEIXEIRA 
Universidade Federal do Ceará (UFC)

ANA CÉLIA CLEMENTINO MOURA
Universidade Federal do Ceará (UFC)

RESUMO

Há cinco anos, MEC/Capes, MCTI/CNPq, Ministério das 
Relações Exteriores e Universidade Federal do Ceará promovem 
um curso de formação de professores de Cabo Verde, que 
ministram aulas de língua portuguesa no ensino secundário 
daquele país. Este curso faz parte das ações do Programa 
Linguagem das Letras e dos Números (PLLN), cujo objetivo é 
formar professores de português (Projeto José Aparecido de 
Oliveira) e de matemática e de ciências (Projeto Amílcar Cabral). 
Inicialmente os cursos eram oferecidos somente para professores 
de Cabo Verde, entretanto, já houve cursos para Angola e para 
São Tomé e Príncipe. Os cursos de formação, organizados em 
módulos, acontecem uma vez por ano, no período de férias 
dos professores africanos. A referida formação é organizada 
de forma a possibilitar ao professor: refletir sobre o ensino de 
Língua Portuguesa no universo de comunidades linguísticas 
da lusofonia; compreender a natureza complexa do letramento 
nas práticas sociais; perceber a possibilidade de o ensino de 
Língua Portuguesa estar a serviço de biletramentos; conhecer, 
sentir-se capacitado a produzir materiais didáticos para a 
efetiva prática de ensino da língua portuguesa para seus alunos; 
sentir-se habilitado a conduzir o ensino de língua portuguesa 
voltado para a formação de cidadãos reflexivos, críticos, aptos a 
participar plenamente das práticas sociais letradas em contextos 
lusófonos; conhecer os métodos de avaliação para desenvolver 
instrumentos coerentes com os objetivos de educação linguística; 
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conhecer a metodologia da Aprendizagem Cooperativa, visto que 
esta metodologia objetiva o engajamento dos participantes do 
processo de ensino e de aprendizagem. Como toda ação requer 
uma avaliação, aplicamos, ao longo destes anos, questionários 
por meio dos quais os professores se manifestavam em relação 
aos módulos, ao material e às atividades requeridas. Os cursos 
foram se multiplicando e, considerando que a comunicação 
eletrônica está presente na vida de todos e que o computador, 
como parte do cotidiano das pessoas, é uma ferramenta que 
só facilitaria o trabalho da coordenação, introduzimos, neste 
ano de 2013, a avaliação on linevia formulários google. Esta 
ferramenta mostrou-se eficiente para reunir e condensar os 
dados, uma vez que (1) permite a utilização anônima, proferindo 
autonomia na franqueza das respostas, (2) é realizada de forma 
assíncrona, fornecendo flexibilidade para as reflexões, (3) 
fornece automaticamente gráficos para rápida análise dos dados 
nas questões objetivas.
 
Palavras-chave: Avaliação on line. Formação de professores. 
Países africanos.
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AVALIAÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA EM BOM JESUS-PI

WAGNER ALVES DE SOUSA
UESPI –  wagneralvesdesousa.sousa@gmail.com

FEULY DA SILVA BARBOSA
UESPI – feulybarbosa@outlook.com 
JOSÉ NILTON SANTOS DA SILVA
UESPI – raianebiolog@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de 
avaliação da aprendizagem em uma escola pública da cidade de 
Bom Jesus PI. Este município, localiza-se na região sul do estado, 
a 644 km da capital com altitude 277 metros, latitude 09º04’28” 
sul e longitude 44º21’31” oeste, com uma população de 22.632 
habitantes. O presente estudo veio pelo interesse de conhecer 
o processo de avaliação dentro das escolas, especialmente as 
públicas e como o professor avalia em sua pratica educativa. 
Pois sabemos que o ato de avaliar, tem como finalidade, buscar 
soluções para o desenvolvimento do educando em sua prática 
cotidiana, ou seja, o professor precisa conhecer o educando e 
reconhece-lo como uma pessoa digna de respeito e de interesse. 
Para nortear este estudo indagamos: o que a escola pratica: 
avaliação ou verificação? Quanto a metodologia valorizamos uma 
abordagem qualitativa, utilizamos uma pesquisa bibliográfica, 
destacando autores como: Luckesi (2008), Gatti (2003) e Chueri 
(2008) que enfatizam concepções sobre avaliação escolar, 
a relação do professor com esse processo avaliativo. Ainda 
realizamos uma pesquisa de campo, em uma escola municipal 
da cidade, onde foram observadas aulas e períodos de avaliação, 
bem como foi entrevistado professores e alunos da instituição 
pesquisada. Tivemos como resultado, que os professores utiliza 
a prova como principal meio de avaliar o que o aluno aprendeu, 
sendo que o compromisso com as realizações das tarefas, conta 
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muito pouco e não utiliza outros meios porque a escola impõe 
a prova como a melhor forma de avaliar. Quanto aos alunos, a 
prova é um momento difícil, tenso, pois temem que vá tirar nota 
baixa, não vão passar. Ainda enfatizam que adquirir notas em 
atividades desenvolvidas por eles é muito gratificante, porque 
aprendem mais e não passam por pressões no período de prova. 
Consideramos que a avaliação desta instituição acontece por 
meio da verificação do desempenho do aluno, onde é medido 
o que ele aprendeu. Sendo assim, a avaliação é ameaçadora e 
classificatória, pois, exclui os alunos que são reprovados. Nesse 
sentido a escola tem o proposito de atribuir nota e aprovar os 
melhores.

Palavras-chave: Avaliação. Pratica educativa. Escola pública.
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REVISITAÇÃO HISTÓRICA DA ESCOLA JOSÉ ELVAS FILHO EM BOM 
JESUS-PI

ADRIANA MAYARA FERREIRA DA ROCHA
UESPI – adrianamayaraferreira01@hotmail.com

RAIANE PEREIRA DE SOUSA
UESPI – raianebiolog@hotmail.com
ARTENISA DE SOUSA SABINO

UESPI – adrianamayaraferreira01@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo revisitar a história e 
memória da Escola Estadual José Elvas Filho fundada em 25 
de julho de 1987 na cidade de Bom Jesus (PI), sob a gestão do 
prefeito Renato Elvas. Esta cidade situada na região sul do estado 
do Piauí, com altitude 277 metros, com uma população de 22.632 
habitantes e está localizado a 644 km de Teresina. O interesse 
em revisitar esta instituição vem pela ausência de estudos 
relacionados a instituições escolares, bem como conhecer sua 
origem e as contribuições deixas no âmbito educacional. Sendo 
assim é importante destacar sua historia desde o passado até o 
momento atual de sua existência. Para nortear o desenvolvimento 
deste estudo indagamos: Qual a origem da Escola José Elvas 
Filho? Na valorização deste estudo utilizamos uma abordagem 
qualitativa, ou seja, uma pesquisa que obtemos dados descritivos, 
estabelecendo contato direto do pesquisador com o objeto de 
estudo, levando em consideração o contexto e o processo social. 
Destacamos uma pesquisa bibliográfica, em que utilizamos os 
seguintes autores: Mendes (2012), Silva (2012) e outros que 
enfatiza a historia da educação no Brasil e no Piauí. Ainda, 
realizamos uma pesquisa de campo, em que fizemos entrevistas 
com alguns profissionais da instiuição. O artigo está dividido em 
dois momentos, ou seja, no primeiro momento destacamos o 
contexto histórico da época e o segundo momento fizemos uma 

mailto:raianebiolog@hotmail.com
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revisitação histórica desta instituição. Tivemos como resultado 
que a instituição iniciou com ensino fundamental, médio e 
técnico em contabilidade. Recebeu esse nome, cujo prefeito da 
época homenageou seu pai, o engenheiro civil Marcos Antônio 
Elvas Coelho, além disso a escola passou por algumas mudanças 
durante a sua existência. Consideramos que esta instituição faz 
parte e é importante para a memória e história da educação do 
município de Bom Jesus (PI), bem como há necessidade de se 
conhecê-la, mediante ao papel de propagar conhecimentos e a 
formação dos cidadãos. Revisitar a história desta escola, permiti 
conhecer melhor a origem da mesma, valorizando a educação 
local.

Palavras-chave: Revisitação. História da Educação. Memória.
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REVISITAÇÃO HISTÓRICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
PIAUÍ (BOM JESUS – PI)

JOSÉ NILTON SANTOS DA SILVA
UESPI – raianebiolog@hotmail.com

WAGNER ALVES DE SOUSA
UESPI – wagneralvesdesousa.sousa@gmail.com

FEULY DA SILVA BARBOSA 
E-mail: feulybarbosa@outlook.com

RESUMO

O Presente trabalho tem como objetivo revisitar a História da 
Universidade Estadual do Piauí- UESPI, Campus Dom José 
Vasquez Dias, fundada no ano 2000 em Bom Jesus – PI. Este 
município, situado na região sul do estado, a 644 km da capital 
com altitude 277 metros, latitude 09º04’28” sul e longitude 
44º21’31” oeste, com uma população de 22.632 habitantes. 
Despertamos o interesse em estudar a História desta instituição, 
devido a contribuição na área da educação que promoveu um 
desenvolvimento da cidade. E como sabemos esta instituição tem 
seu papel essencial que é formar profissionais capacitados para 
atuar no mercado de trabalho e consequentemente melhorar a 
educação local. Por outro lado percebemos que faltam estudos 
como esse, no sentido de reconhecer a história e a memória 
dessa instituição. Para nortear este estudo indagamos: Qual a 
origem e a contribuição da UESPI para Bom Jesus-PI? Quanto a 
metodologia valorizamos uma abordagem qualitativa, utilizamos 
uma pesquisa bibliográfica, destacando autores como: Mendes 
(2012) e Ghiraldelli Júnior (2008) que enfatizam a educação 
no Brasil e no Piauí. Ainda uma pesquisa de campo na qual 
entrevistamos o diretor do campus. Tivemos como resultado 
que a universidade pesquisada foi nomeada de Campus Dom 
José Vasquez Dias em homenagem ao ex bispo da cidade, que 
décadas anteriores, marcou a educação do lugar com suas 
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contribuições dentro das instituições de ensino. Ainda, a UESPI 
foi a primeira universidade pública a ser instalada em Bom Jesus 
– PI, com sua instalação houve um crescimento significativo da 
cidade, especialmente com a capacitação de profissionais, que 
atualmente atua na educação deste local. Consideramos que esta 
instituição é de grande importância na educação desta cidade, 
pois vem contribuindo desde sua origem a formar profissionais 
na área da educação e outras áreas. Sendo assim essa revisitação 
busca reconhecer a origem desta instituição, no sentido de 
valorizar.
Palavras-chave: História e Memória. Educação. UESPI.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo revisitar a história e memória 
da Escola Arsênio Santos, criada no ano de 1965 na cidade de 
Cristino Castro-PI. Localizada no sul do estado do Piauí a 555 
Km da capital. O interesse neste estudo é devido a necessidade 
de reconhecer instituições escolares que desde sua fundação até 
o momento de sua existência contribui com a disseminação da 
educação. Nessa perspectiva é de grande importância revisitar 
esta instituição, ela destaca-se neste município, pois é a escola 
mais antiga da cidade, sendo assim atua contribuindo para 
formação da cidadania. Ainda neste estudo podemos perceber as 
transformações no âmbito da educação nessa época. Para nortear 
este estudo indagamos: Como surgiu à Escola Arsênio Santos? 
Quanto a metodologia utilizamos uma abordagem qualitativa, 
pois analisamos a subjetividade dos sujeitos envolvidos. Ainda, 
valorizamos uma pesquisa bibliográfica, como fontes os livros, 
artigos, outros que abordam a historia da educação no Brasil e 
no Piauí, em destaque os autores: Mendes, (2012) e Silva (2012). 
Utilizamos uma pesquisa de campo, na qual foi feita entrevista 
com diretora desta instituição. O artigo foi dividido em dois 
momentos, o primeiro aborda o contexto histórico da educação 
da época e o segundo momento a revisitação da escola analisando 
o passado e o presente. Tivemos como resultado, que á escola 
Arsênio Santos é a mais antiga e tradicional do município, foi 
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fundada graças a junção de outras instituições que funcionavam 
em casas particulares. Ela recebeu esse nome em homenagem 
ao político Arsênio Marcos de Sousa Santos, que na época seu 
filho homenageou, pois era deputado influente nesta região. 
Consideramos que esta instituição vem contribuindo de forma 
significativa na educação do município, pois formou vários 
cidadãos e ainda continua com esse processo. Neste sentido 
é de grande relevância revisitar a história desta instituição, 
reconhecendo sua história e valorizando.

Palavras-chave: Escola. História da Educação. Memória.
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RESUMO

O presente trabalho aborda alguns relatos do programa Pacto 
Nacional de Alfabetização pela Idade Certa-PNAIC, sendo 
fruto da curiosidade em conhecer o mesmo, visando relatar 
o contexto histórico, para assim compreender a sua aplicação, 
as finalidades e suas ações no que diz respeito à formação 
profissional continuada. Obtivemos como objetivo geral desta 
investigação: apresentar o Pacto Nacional como subsídio para 
análise das ações anunciadas e postas em marcha por meio 
da Medida Provisória nº 586, de 2012; e objetivos específicos: 
contextualizar o programa, identificar os meios utilizados na 
formação do educador e reconhecer como o programa atua na 
formação continuada do profissional. A metodologia utilizada 
será do tipo bibliográfica para fundamentação sobre a temática e 
um estudo de caso realizado por meio de observação estruturada 
direcionada de profissionais da rede municipal de escolas 
de Bom Jesus-PI, mediante a aplicação de um questionário. 
Assim conseguiremos coletar os dados e identificar o quanto 
o programa ajudou no aperfeiçoamento dos profissionais 
envolvidos. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) foi instituído pelo Ministério da Educação por meio da 
Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012. Ao final deste mesmo ano, 
o governo enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
nº 586, de 8 de novembro de 2012, que dispõe sobre o apoio 
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técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Através do 
estudo apresentado entendemos que se faz necessário ao longo 
da trajetória formativa, seja ela recém-formada ou com anos de 
formação, refletir sobre o quanto é necessário o aperfeiçoamento 
constante do profissional, e o programa atua diretamente 
quanto a esse aspecto, permitindo cada vez mais cursos e 
aperfeiçoamento para que possam enriquecer os conhecimentos 
do profissional, e possibilite-os a construir uma prática educativa 
inovadora, pautada na construção e reflexão do conhecimento 
compartilhado, que possibilite agir, transformar e refletir na 
prática educativa dos docentes.

Palavras-chave: PNAIC. Formação. Continuada.
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