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IMAGENS DA VIOLÊNCIA: Tiradentes em pintura e ideias apresentadas por alunos do
Ensino Fundamental a partir do livro didático de História
Ana Meyre de Morais1
Paulo Augusto Tamanini2
RESUMO: Neste artigo, busca-se refletir sobre as imagens da violência contidas nos
livros didáticos de História do Ensino Fundamental. Especificamente, trataremos sobre
a pintura de Pedro Américo, retratando “Tiradentes esquartejado” (1893). Manifestada
de diversas maneiras, a violência tem sido caracterizada como reflexo do abuso de poder
e de força, resultante da opressão e de desmandos que podem levar ao aniquilamento
ou até à morte. A violência faz parte do processo de construção histórica de uma
sociedade, de um povo, de um grupo; logo, não pode estar fora das análises dos
pesquisadores. Considerando que imagens contam histórias e que estas são detentoras
de um poder de comunicabilidade e que por sua vez se encontram presentes nos livros
didáticos, tornam-se ferramenta de grande valia para a construção do conhecimento.
Este trabalho em andamento tem por objetivo conhecer quais as ideias dos alunos em
relação às imagens da violência expressas nos livros de História, acerca da morte de
Tiradentes uma vez que o pintor o retrata com a cabeça decepada e o corpo
esquartejado, o que provoca grande impacto visual no olhar do espectador. Para
favorecer o objetivo estabelecido, são utilizados como procedimentos metodológicos
uma revisão bibliográfica e empírica. Com relação a revisão bibliográfica sobre violência,
se fará o uso dos conceitos fundamentados por Hannan Arendt (1970) e Nilo Odália
(2017); sobre imagens, Lucia Santaella (2012), Mauad (2017), Benjamim (1993); Livro
didático, Bittencourt (1997); Imaginação, Kant (2010). Para a coleta de dados da
pesquisa empírica, foram entrevistados alunos do Ensino Fundamental, cujo material
coletado após terem sidos analisados, resultará nas narrativas que irão compor o quadro
final da proposta evidenciada, afim de que se possa refletir acerca das ideias reveladas
pelos estudantes.
PALAVRAS – CHAVE: Imagens da violência, Livro didático, Tiradentes.
1. INTRODUÇÃO
A violência sempre esteve presente na história da humanidade. Perpetuada
historicamente, possui raízes profundas, pois tem acompanhado o homem e tem
encontrado espaço para suas inúmeras e sutis manifestações, promovendo a base e o
fortalecimento do imaginário do medo. “Do insulto à humilhação, da tortura ao
homicídio, são múltiplas as formas de violência e múltiplas as formas de morte (MULLER,
1995, p. 30.)”, que cotidianamente surgem e ganham destaque nas discussões e
produções na mídia, gerando imagens inegavelmente com uma forte dose de emoção.

1

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), associação ampla UERN, UFERSA,
IFRN. Email: ameyremorais@gmail.com. Vinculada ao Grupo de Pesquisa Imagem e Ensino
(CNPq/UFERSA).
2
Doutor em História no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), associação ampla UERN,
UFERSA, IFRN. Email: paulo@tamanini.com.br.
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Vista pela sociedade como algo frágil e que tem se sobreposto ao controle do poder
público, que por sua vez, tem se mostrado incapaz de enfrentar tal problema.
Com tantas imagens geradas, dificilmente não se teria imagens de atos violentos,
fazendo-se presente nos livros didáticos de História. Ora como ilustração para tecer
breves comentários, ora como fonte para enriquecer o assunto abordado. Mas como
saber sobre quais ideias surgem ao visualizar tais imagens nas páginas do livro didático?
Que relação conseguem estabelecer com essas imagens? Segundo Santaella, (2012,
p.106.) “o modo de produção da imagem traz consequências para o papel que a imagem
desempenha no pensamento”. Assim, busca-se descobrir quais ideias permeiam a
mente dos alunos da educação básica, quando diante de imagens violentas que estão
inseridas no livro didático de história.
2. A VIOLÊNCIA AO LONGO DO TEMPO
Com raízes profundas e conhecida como fenômeno global social, a violência tem
se feito presente na história da humanidade. Nos fazendo refletir que qualquer diálogo
que seja relacionado com a história, irá identificar tal fenômeno como algo recorrente,
resistindo ao tempo, mantendo sua permanecia histórica. Manifestada de diversas
maneiras, locais e épocas, suas ações podem ser definidas como qualquer tipo de ação
que atente para lesões físicas, morais e psíquicas em um indivíduo ou grupo de pessoas.
Corroborando com essa ideia, Odália (2017, p. 6.) nos diz que:
[...] quando nós falamos e nos preocupamos com a violência, sua
primeira imagem, sua face mais imediata e sensível, é a que se exprime
pela agressão. Agressão física que atinge diretamente o homem tanto
naquilo que possui, seu corpo, seus bens, quanto naquilo que mais
ama [...].

Com manifestações gritantes no mundo, a violência é temática presente no
campo de estudos das ciências humanas e sociais, não exclusivamente devido aos
acontecimentos na contemporaneidade, mas desde tempos longínquos em decorrência
de suas diferentes faces e complexidade de combate. O que segundo Odália (2017, p.
10.), “[...] o viver em sociedade foi sempre um viver violento”. Com a existência de
conflitos diversos e quanto mais no tempo retrocedermos, veremos que nossos
antepassados foram capazes de sobreviver porque conseguiram prover suas fraquezas
físicas pela competência de compreender e deliberar problemas, afim de se adaptar a
novas realidades. Sobre esse recuo no tempo Odália (2017, p. 10.) reforça que,
“[...]recuando ainda mais no tempo, vemos que os nossos ancestrais, os hominídeos,
sobreviveram porque souberam suprir suas debilidades naturais sua pequena força
física, pela inteligência na construção de artefatos de defesa e ataque”. No entanto, a
violência exercitada pelo homem que convive em sociedades complexas e diferenciadas,
adquiriu contornos diferenciados, pelo simples fato de não mais ser como uma defesa
para dar continuidade a sua sobrevivência. E nesse cenário de incertezas surgem dúvidas
e inquietações que como fantasmas, aterrorizam o homem, o medo da morte o apavora.
A atitude do homem em relação à violência é largamente determinada
pela sua atitude em relação à morte. Na parte mais recôndita de si
mesmo, o homem conhece o medo, o do outro, o do futuro, o do
desconhecido que ele imagina cheio de ameaças e de perigos. Mas o
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018
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medo do homem enraíza-se sempre no seu receio de morrer (MULLER,
1995, p. 36.).

3. O PODER DE COMUNICABILIDADE DAS IMAGENS
Se pensarmos sobre o conceito de violência é possível percebermos que as causas
para essas inúmeras situações, são várias e dificilmente encontraríamos uma única
explicação, já que muitos são os conflitos existentes. As muitas marcas deixadas nos
corpos das vítimas, denunciam práticas de atos de crueldade que por inúmeras vezes se
repetiram ao logo do tempo, configurando uma demonstração bastante clara de poder
sobre o corpo do outro. As muitas barbáries existentes nas sociedades, Antiga, Média,
Moderna e Contemporânea fez com que a violência de forma ampla circundasse e
também não se limitasse a uma só classe social, o que consequentemente tornou a
violência uma realidade milenar na história da humanidade. Arendt (1970, p.7.) nos
adverte que:
Ninguém que se dedique à meditação sobre a história e a política
consegue se manter ignorante do enorme papel que a violência
desempenhou sempre nas atividades humanas, e à primeira vista é
bastante surpreendente que a violência tão raramente tenha sido
objeto de consideração.

Sendo a violência antiga, sabe-se que a aplicação de punições em alguns períodos
da história fora mais violenta do que em outros, fato que levou a existência de
espetáculos sangrentos como demonstração de poder e estrutura social vigorante e
ainda com finalidades educativas e intimidantes. Em Arendt (1970, p. 9.) “[...] quanto
mais dúbio e incerto tornou-se o instrumento da violência nas relações [...] mais ganhou
em fama e atração [...]”. Em praças públicas, sem qualquer possibilidade de defesa,
muitos homens foram torturados, guilhotinados, enforcados, esquartejados. Segundo
Odália (2017, p. 13.):
Mãos decepadas, purificações em fogueiras, mortes públicas e
castigos exemplares todos encenados com uma finalidade educativa e
intimidativa. Os homens, mulheres e crianças que assistiam a esses
espetáculos com avidez, interesse e mórbida participação, logo depois
recolhiam-se piedosamente, atendendo os sons dos sinos da igreja
que marcavam o ritmo de suas vidas; ou, então persignavam-se,
baixavam os olhos contritos, vertiam lágrimas sinceras [...].

Nesse sentido, com longo percurso histórico, dificilmente a manifestação desse
fenômeno não geraria imagens violentas. Imagens que se fazem presente nos livros
didáticos de História, ferramenta de caráter pedagógico e que estão presentes no
cotidiano escolar. Sobre livro didático Bittencourt (1997) nos diz que:
[...] o livro didático é também um depositário dos conteúdos escolares,
suporte básico e sistematizador privilegiado dos conteúdos elencados
pelas propostas curriculares: é por seu intermédio que são passados
conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais de uma
sociedade em determinada época. O livro didático realiza uma
transposição do saber acadêmico para o saber escolar no processo de
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explicação curricular. [...] ele cria padrões linguísticos e formas de
comunicação específica ao elaborar textos com vocabulário próprio,
ordenando capítulos e conceitos selecionando ilustrações, fazendo
resumos, etc. (BITTENCOURT, 1997, p. 72).

Sendo assim, as imagens da violência contidas nas páginas do livro didático de
história são passivas de reflexão, afim de que os alunos possam compreender que tais
imagens são carregadas de significados e informações, pois elas narram histórias,
provocam várias reações e impacto nas emoções. A pintura histórica de “Tiradentes
esquartejado” (270 cm x 165cm) a óleo de Pedro Américo, produzida na Itália no ano de
1893. Assim bem como o painel “Tiradentes” de Candido Portinari, pintura a têmpera3,
cuja obra é composta por três telas justapostas, obra concluída em 1949, são exemplos
dessas imagens. Nelas, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, um dos
líderes mais popular da Conjuração Mineira (ou Inconfidência Mineira), movimento
social na História do Brasil, cujo este, denotou a luta do povo brasileiro pela liberdade,
contra a exploração do governo português no período colonial, foi condenado e morto
com requintes de crueldade por conspirar contra a coroa portuguesa.
Toda a imagem é histórica. O marco de sua produção e o momento da
sua execução estão, indefectivelmente, decalcados nas superfícies da
foto, do quadro, da escultura, da fachada do edifício. A história
embrenha as imagens, nas opções realizadas por quem escolhe, uma
expressão e um conteúdo, compondo por meio de signos, de natureza
não-verbal, objetos de civilização, significados de cultura. (MAUAD,
2004, p.36).

Entender como os alunos assimilam e interpretam essas imagens da violência
vistas nos livros didáticos de história, é um desafio, uma vez que existe uma necessidade
do artista em materializar tanto uma imagem quanto uma ideia acerca do alferes,
Tiradentes. Sendo assim, entrevistamos dois alunos, ambos de escolas públicas (final de
ensino fundamental e médio) para compor as narrativas neste trabalho, cuja estas
podem ser compreendidas como uma forma de interpretação persistente, a relação
imagem-mundo. “[...], no entanto, aquilo que é mostrado faz parte da realidade (Rossi,
2009, p.40.)”. A entrevista conteve uma estrutura básica. Frente às imagens, as
perguntas foram feitas num clima de diálogo amigável, deixando-o falar livremente.
Sobre essa questão Rossi (2009, p. 31.) enfatiza:
“[...] para compreender o pensamento do aluno, era mais profícuo
deixá-lo falar livremente, mesmo que ele inicie o diálogo com um
julgamento, exclamando: “Que horror! ou “não gosto!” Por que não
começar daí? O aluno pode revelar seu pensamento mais
espontaneamente do que quando levado a seguir um roteiro[...].

No livro didático “Projeto Araribá: história-8° ano4”, texto e imagem se misturam
para contemplar a abordagem do assunto sobre a “Conjuração Mineira”. E de modo a
3

Uma espécie de tinta artesanal
Obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Maria
Raquel Apolinário, 2014. Adotado pelos professores da escola para o triênio 2017 a 2019, cujo aluno
entrevistado está regularmente matriculado.
4
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ganhar amplo destaque, a imagem Tiradentes, painel de Candido Portinari, 1948-1949,
se faz presente, ocupando duas páginas. Nela, representações que tratam dos episódios
e dos principais protagonistas da Inconfidência Mineira, principalmente do suplício e
exaltação de Tiradentes. Santaella (2012, p.106.) enfatiza que “[...] os livros ilustrados
foram absorvendo crescentemente as novas possibilidades de expressão do
conhecimento”.
Já no livro didático “História Sociedade & Cidadania: 2° ano,
5
Ensino Médio , a imagem “Tiradentes esquartejado”, de Pedro Américo, se faz presente,
não como complemento para o entendimento do assunto, mas como fonte
enriquecedora do assunto “Emancipação Política do Brasil”, fazendo um convite ao
aluno para dialogar com a obra. Enquanto que parte da obra Tiradentes de Portinari,
citada anteriormente, também se encontra neste livro com a mesma característica,
ilustrativa para complementar o texto e tecer um breve comentário sobre Tiradentes.
Por se tratar de uma imagem que contém episódios diferentes, a parte do
esquartejamento não foi enfatizada.
Quando questionado sobre o que podia falar sobre a imagem de Tiradentes
esquartejado, de Pedro Américo, o (ALUNO A, 2018.), demora alguns bons minutos
observando, e em seguida responde:
A imagem representa um ato de violência contra Tiradentes, [...]
morto e esquartejado em público. [...] um ato cruel e bárbaro contra
outro. Imagina-se que foi uma forma encontrada para resolver algum
atrito pessoal, político, econômico ou financeiro. [...] demonstra
também que tem algo a ver com religião, porque tem um crucifixo bem
próximo ao corpo [...]

Já sobre o que podia falar sobre a imagem Tiradentes, de Portinari, o (ALUNO B,
2018.), também observa de forma cautelosa e ler o título da obra e responde:
A imagem mostra o momento do assassinato de Tiradentes, olhando
a imagem de perto, dar para ver que ele foi cortado em pedaços em
público. Essa imagem mostra ato de violência. [...] acho que era pra
dar algum castigo, pessoas presentes no acontecido, mas não sei
explicar direito (silêncio e olhar fixado na imagem).

Percebe-se neste primeiro momento que o aluno do ensino fundamental assim
como o do ensino médio, reconhece uma certa intencionalidade do artista em
representar um ato violento numa pintura histórica. Fonseca (2002, p. 440 – 441.)
ressalta que:
Os elementos que compõem as representações predominantes da
inconfidência e, sobretudo, de seu mártir-como as ideias de liberdade,
coragem, abnegação, sacrifício, patriotíssimo – são parte integrante
das experiências sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira
[...].

5

De Alfredo Boulos Júnior, editora FTD, adotado pelos professores da escola para o triênio de 2015 a
2017, conforme o professor, utilizado apenas como complemento para a abordagem de alguns
conteúdos.
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As narrativas revelam que as imagens contam histórias, de modo a demonstrar
a capacidade de construção interpretativa em relação a violência como manifestação do
poder. Arendt (1994, p.41.) afirma que: “[...] poder e violência, embora sejam
fenômenos distintos, usualmente aparecem juntos”.
Na narrativa dos alunos sobre as razões de os pintores terem retratado
Tiradentes esquartejado, Rossi (2009) corrobora com essa ideia, ressaltando que [...] o
desafio, agora, é pensar na intencionalidade do autor; cabendo ao leitor “descobrir” o
significado da obra. Desse modo, o (ALUNO A, 2018.), quando questionado justifica sua
resposta dizendo que foi para tentar retratar o quão violento pode ser o homem. Para
mostrar que na maioria das vezes os problemas sociais são resolvidos com uma violência
sem limites, com sangue derramado e sem acordo verbal. Com semblante pensativo,
finaliza sua fala com a ideia de que o homem se vê numa posição de poder, e por isso
usa para tirar a vida do outro afim de suprir um sentimento de ódio. Sobre essa questão
do ódio, Arendt (1994, p. 47.) assinala que “[...] o ódio aparece apenas onde há razão
para supor que as condições poderiam ser mudadas, mas não são”. Enquanto que o
(ALUNO B, 2018.) destacou que, foi para mostrar o que de fato aconteceu e que a
violência já existia naquela época e finaliza sua resposta enfatizando que a violência não
é a melhor forma para resolver algo. Logo, fazendo uma recusa, o julgamento de que a
imagem não é boa.
A exibição de uma imagem representando um problema social pode
ser útil, para que a sociedade se conscientize de tal problema e possa
tomar providências para solucioná-lo. Este pensamento pode se
transformar em critério de julgamento, quando o leitor não tem
familiaridade com leituras de imagens, e nada vê além do que está
fisicamente ali representado. Pode-se imaginá-lo frente a uma
imagem mostrando alguém em situação triste ou difícil. Ele não tem o
que ver ali, a não ser o fato concreto do personagem e seu sofrimento.
Então, imediatamente, dirige seu pensamento para busca de alguma
solução que possa minimizar tal situação, não considerando que está
frente a uma representação (ROSSI, 2009, p. 94 -95.).

A narrativa, por fim, desempenha um papel mais importante na vida imaginativa
dos alunos, quando questionados sobre quais sentimentos surgiam neles ao observarem
tais imagens violentas. O (ALUNO A, 2018.) se expressou dizendo que:
O sentimento é de tristeza, por ver a que ponto o ser humano vai nos
[...] momentos de raiva, [...] fúria no coração, ódio existente que é
capaz de tornar o homem em um monstro. Além do sentimento de
medo, né? Por estar ciente que este acontecimento foi retratado no
ano de 1893 e de lá pra cá, as coisas não mudaram pra melhor, muito
pelo contrário, todos os dias surgem notícias [...] sobre violência no
Brasil e no mundo, um exemplo disso são os acontecimentos na Síria,
os bombardeios, o cenário de guerra naquela região, várias crianças
morrendo. [...] no Brasil, um dos casos mais recentes foi em Fortaleza,
os grupos de facções matando e decaptando três mulheres, [...]tudo
filmado e espalhado nas redes sociais. Tem muitos vídeos dos caras
esquatejando outros, isso é muito triste.
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Estando o (ALUNO B. 2018.), diante dessa questão também enfatizou que o
sentimento que aflorava era de tristeza, se pronunciou do seguinte modo:
Surge um sentimento de tristeza, de angústia ao ver essa imagem que
retrata totalmente um ato de violência, bate uma certa tristeza porque
causa a morte dolorosa de um homem, aí a pessoa se coloca no lugar
dela, a pessoa fica angustiada, [...] e ao mesmo tempo indignada ao
saber que o ser humano age com maior frieza do mundo para acabar
com a vida de outro ser vivo, e ainda corta todinho, [...] Só o que a
internet mostra. Tem vídeos e fotos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inegável a forte presença de imagens violentas na mídia, “[...] a fotografia está
substituindo a pintura [...]”, Benjamim (1993, p.104.). As narrativas das ideias que os
educandos apresentaram, emitem um juízo bastante negativo em relação à imagem que
lhes foi apresentada, julgam ser o tema ruim, sentem-se incomodados com a
visualização da violência nas imagens. Kant (2010) destaca que “[...] a imaginação não é
totalmente livre, mas é “livremente legal”. Nesse sentido, sendo o livro didático de
história um dos principais veiculadores de conhecimentos sistematizados, que possui
vários recursos pedagógicos, como fotografias, documentos de época, imagens e outros,
utilizado de forma adequada podem originar novas possibilidades de construção do
conhecimento por parte do discente.
No momento do julgamento, afloram várias teorias intuitivas que os
alunos desenvolveram durante a sua vida. O julgamento estético não
é algo separado das suas experiências cotidianas, pois são estas
experiências que lhes proporcionam os critérios com os quais eles
enfrentam os objetos no mundo. Por isso o julgamento nunca é
demasiadamente separado do gosto pessoal (ROSSI, 2009, p.71.)

Dessa forma, os depoimentos dos entrevistados, estabelecem uma relação da
imagem com o mundo, pois nota-se que as interpretações literalmente são
apresentadas de forma semelhante, como cópias de uma realidade concreta que eles
vivenciam, aflorando sentimentos diversos. Sobre esse tipo de relação, Rossi (2009,
p.39.) afirma que:
Esta relação liga a imagem ao mundo (nela representado) tão
diretamente que não admite qualquer dose de autonomia do artista,
embora o aluno diga que os artistas fazem obras porque têm vontade
ou porque querem mostrar algo. Nesta relação, este algo é a própria
realidade representada na imagem. O aluno pensa que o artista
apenas aproveita as oportunidades que a vida lhe oferece, quando as
coisas (temas) surgem diante dele. Então ele as mostra, submetendose à realidade tal qual ela é.

Portanto, revelando quais são as ideias dos alunos da educação básica acerca
das imagens da violência, que por sua vez se encontram nos livros didáticos de história,
comprovando o auto poder de comunicabilidade da imagem.
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OS URSOS CARNAVALESCOS NA CIDADE DE MOSSSORÓ-RN: história, evolução
e dinâmica.
Antônio Carlos Batista de Souza (UERN)6
RESUMO: O período carnavalesco é um momento ímpar em que a população externaliza
sentimentos e expurga insatisfações das mais variadas formas. De origem europeia, os
ursos carnavalescos, provavelmente trazidos ao Brasil por colonizadores portugueses
e/ou italianos fazem parte destas manifestações espontâneas. (disponível em:
www.youtube.com/watch?v=_9OzFmh4J3M17. Acesso em: 23 jan. 2010). Em MossoróRN, apesar de não se terem registros precisos do seu surgimento, segundo a memória
viva local é elemento tradicional do carnaval como afirma Antonio Pereira de Melo
(Cowboy) que no ano de 1954 havia um Urso denominado Os Cara Suja, que chegou a
reunir até cinquenta participantes na forma de folguedo intinerante, no qual uma
pessoa vestida com saco de estopa, laçada por uma corda na cintura, lata de doce na
mão e conduzida pelo caçador, era acompanhada pelos demais brincantes - em sua
maioria tocando instrumentos de percussão - que saíam cantando e dançando pelas
ruas a pedir dinheiro para custear a brincadeira do período momesco. Há muito os ursos
anunciam o carnaval mossoroense, através das crianças e jovens residentes nos bairros
periféricos, que por volta da primeira quinzena de janeiro saem pelas ruas percutindo
ao ritmo de marcha carnavalesca com surdos, caixas, latas e outros equipamentos que
têm à mão, acompanhando um brincante vestido de saco de estopa ou outra
arrumação similar (o urso) na dinâmica supracitada (Carnaval – tambores dos ursos
antecipam festividades do Rei Momo. O Mossoroense Nº 14.432, Mossoró–RN,
Cotidiano, Caderno do jornal, p. 8 (principal), 8 jan. 2010; NEVES, Ednilto. ‘Ursos’
invadem ruas da cidade. Gazeta do Oeste, Ano 37 – Nº 9.561, p. 6. Mossoró-RN, 14 jan.
2014. Apesar desta manifestação continuar sendo mantida e, da realização dos
concursos de ursos promovidos pela Secretaria Municipal da Cultura (antigas Fundação
Municipal de Cultura e Gerência Executiva da Cultura), algumas transformações se
fazem sentir pela dinâmica da tradição oral, como a estilização da fantasia, aceleração
do ritmo, inclusão de instrumentos de sopro, a quase inexistência da figura do caçador
e da encenação da morte do urso, e por fim, a completa ausência da execução vocal de
duas marchas dedicadas ao urso: Viemos da Itália e Segure o Urso, Caçador!, que era de
domínio popular entre as décadas de 50 e 70 do século passado e que foi deixando de
ser cantada no início da década de 80, além de uma versão praticamente desconhecida,
coletada por Marcos Batista, contramestre e trompetista da Banda de Música Municipal
Artur Paraguai, observando-se assim uma ruptura na transmissão desta manifestação
artístico-popular. Este trabalho, que faz um panorama sobre o tema em foco, encetam
também o registro dessas marchas em partitura musical para que as mesmas não se
percam no tempo.
Palavras-chave: Cultura popular, tradição oral, carnaval, ursos carnavalescos.
OS URSOS DE CARNAVAL – ORIGENS

6

Especialista. Universidade do Estado do rio Grande do Norte. carlosbatista@uern.br
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O período carnavalesco é um momento ímpar em que a população externaliza
sentimentos e expurga insatisfações das mais variadas formas. Entre elas, escolas de
samba, blocos, orquestras de frevo, troças, clubes, maracatus, caboclinhos, ursos,
blocos anárquicos, afoxés, mascarados, bonecos gigantes e um número sem fim de
criações saem às ruas onde os brincantes dão à fantasia de maneira das mais
irreverentes.
Segundo o Blog História de Pernambuco,
A brincadeira da la Ursa tem origem na Europa com os povos Ciganos
que percorriam as cidades com animais selvagens. Presos a
correntes, iam de porta em porta dançando e arrecadando moedas. É
no século XIX, junto a grupos de imigrantes italianos, alguns deles
ciganos ligados a arte circense, que o Urso chega ao Brasil entra no
imaginário da cultura nordestina. No Recife a brincadeira ocorre
principalmente nas semanas que antecedem o carnaval. Os jovens
saem em busca de trocados para poderem incrementar um carnaval,
em geral, carente de tudo. Ao fim da brincadeira dividem o apurado e
vão ser felizes! A figura central da brincadeira é o Urso, um homem
vestindo um velho macacão coberto de estopa, veludo ou pelúcia, com
uma máscara de papel machê, preso por uma corda na cintura.
Segurando o Urso temos a figura do domador que usa um chapéu para
arrecadar dinheiro. Ao lado deles um grupo de meninos e meninas
batem em baldes e latas para encorajar a plateia a doar uns trocados
e assim se livrar da “orquestra”, que segue seu caminho junto ao
Urso.7
Figura 1 – Imigrante italiano com um Urso.

7

Disponível em: https://www.emporiopernambucano.com/single-post/2017/01/20/A-la-ursa-o-urso-docarnaval-Pernambucano.
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Fonte: Blog História de Pernambuco8

Ainda, sobre as primeiras notícias de ursos de carnaval temos a informação
de que
No Recife a presença do Urso do carnaval ou a La ursa foi registrado
pela primeira vez numa crônica publicada em 1948. A figura central é
o urso, um homem vestindo um velho macacão coberto de estopa,
veludo, pelúcia ou agave com sua máscara de papel machê pintada de
cores variadas, preso por uma corda na cintura. Segurado pelo
domador, O urso dança e encanta para a alegria de todos ao som de
músicas carnavalescas ou até mesmo podendo variar para o baião,
forró, xote e até mesmo a polca. Os principais instrumentos da
orquestra são: sanfona, triângulo, pandeiro, reco-reco, ganzá, tarol e
surdo, podendo incluir cavaquinho, violão, banjo, clarinetes e
trombones. Alguns ursos que fizeram ou fazem a alegria do Carnaval
de Pernambuco, O Urso Polar de Areias (fundado em 1950), o Urso
Preto da Pitangueira (fundado em 1957), o Urso Texaco (fundado em
1958), o Urso Branco da Mustardinha (fundado em 1962), o Urso
Popular da Boa Vista (fundado em 1964) e o Urso Minerva (fundado
em 1969).9
Figura 2 - A La ursa quer dinheiro. Conheça!

8
9

Blog História de Pernambuco – Carnaval – A La Ursa, o carnaval de Pernambuco.
https://www.penocarnaval.com.br/.../a-la-ursa-quer-dinheiro-quem-nao-da-e-pirangueiro/.
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Fonte: Peno carnaval.10

OS URSOS CARNAVALESCOS EM MOSSORÓ
Em Mossoró-RN os ursos são personagens tradicionais sendo os mesmos através
das crianças, os primeiros a anunciarem o período momesco, segundo os jornais da
cidade.
Figura: 3 – Ursos anunciam o carnaval em Mossoró.

Fonte: Jornal O Mossoroense.11

Já nos primeiros dias do mês de janeiro de cada ano, iniciam a brincadeira, de
forma espontânea e improvisada, repassando-a através da tradição oral.
Figura: 4 - Ursos anunciam o carnaval em Mossoró.

10
11

https://www.penocarnaval.com.br/.../a-la-ursa-quer-dinheiro-quem-nao-da-e-pirangueiro/.
O Mossoroense Nº 14.432, Cotidiano, Caderno do jornal, p. 8 (principal).Mossoró–RN, 8 jan. 2010.
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Fonte: Jornal gazeta do Oeste.12

Segundo dados colhidos na Gerência Executiva da Cultura-GEC, da Prefeitura
Municipal de Mossoró-PMM, os ursos surgiram muito antes do Carnaval de Mossoró.
Suas nomenclaturas são as mais variadas possíveis, homenageando personagens da
literatura, de histórias em quadrinhos, da música e da televisão. Os grupos se fantasiam
de ursos, com roupas feitas de retalho de tecidos e com suas brincadeiras patrocinam o
seu carnaval.
UM POUCO DE HISTÓRIA
Segundo, Antonio Pereira de Melo (Cowboy13, in memorian), sobre as primeiras
manifestações dos ursos carvalescos na cidade aconteceram por volta dos anos de 1954
e 1955, com Fransquinho Burrego, que fundou o bloco Os Cara Suja, com
aproximadamente 15 a 20 pessoas, chegando a sair am alguns anos com até 50 pessoas,
somente moradores do Alto da Conceição. Afirma ele ter sido uma delas!
Indagado sobre os personagens brincantes, ele informa que
Tudo era muito animado! Tinha o urso, o caçador com espingarda,
cachorro e picareta, para tirar o tatu do buraco. Também tinha os
piratas, que ficavam na porta das residências para evitar que as
pessoas invadissem, onde o Clube dos Cara Suja era convidado para
animar (dançar) os bailes.

A INDUMENTÁRIA

12

NEVES, Ednilto. ‘Ursos’ invadem ruas da cidade. Gazeta do Oeste, Ano 37 – Nº 9.561, p. 6. Mossoró-RN,
14 jan. 2014.
13
Mecânico operador antiga Rede Ferroviária Federal-REFFESA residente na Rua Nízia Floresta, 121, no
bairro Alto da Conceição, em Mossoró/RN, nascido em 05 de março de 1937.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

21

A fantasia do urso é originalmente confeccionada com sacos de estopa ou com
fios de preferencialmente tecidos em fios de sisal, que pela coloração amarronzada,
mais se aproxima da cor do urso do. Na ausência desta, e mais comumente, a fantasia
do urso é confeccionada com retalhos de tecidos. A este respeito nos informa Cowboy
que “Os ursos se vestiam de saco de estopa feita de fios de sisal, para parecer com a cor
do urso pardo e também, com sacos de fibras tingidas de preto, para se parecerem com
o urso preto.” Além do urso, outro personagem da brincadeira o caçador, também se
apresenta com indumentária característica, podendo ser simplesmente de um caçador
comum ou vestido com traje que lembre a figura de um soldado de polícia. Mesmo nos
concursos de ursos percebe-se que entre os músicos que acompanham o urso não há
uma preocupação na padronização das vestimentas, ou quando isto ocorre, às vezes a
utilizam para acompanhar vários ursos participantes do mesmo concurso.
Figura 5 – Urso com roupa de fios de agave. Carnaval 2007.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2007.

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, O RITMO, AS MELODIAS, AS LETRAS
Sobre os instrumentos musicais utilizados, afirma Cowboy, que “Naquele tempo
se usava tarol, bombo, chocalho, apito e o reco-reco. Não eram usados instrumentos de
sopro. O ritmo era a marcha de carnaval.” Ainda hoje percebe-se esta prática, sendo que
em algumas vezes os instrumentos são alugados de agremiações carnavalescas e após
terminada a brincadeira do dia, pagam o aluguel com o dinheiro arrecadado, e
renovando o aluguel no dia seguinte.
Figura: 6 – Crianças brincando de urso, nas ruas de Mossoró.

Fonte: Jornal O Mossoroense.14

14

O Mossoroense Nº 14.432, Cotidiano, Caderno do jornal, p. 8 (principal). Mossoró–RN, 8 jan. 2010.
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Segundo Cowboy, Terezinha Luzia de Souza15 e outras pessoas que fazem parte
da Memória Viva da cidade, até o final da década de 70, do século passado, eram
cantadas duas marchinhas de carnaval, de domínio do povo mossoroense, sobre as
quais não se sabe a autoria, e que cujos títulos se dão provavelmente às primeiras
palavras cantadas no primeiro pé de verso de cada poema.
Quanto ao ritmo os brincantes o fazem em andamento acelerado, chegando a
16
= 190 . A este respeito, Altino Maia17 in memorian, ex componente da Banda de Música
Municipal Artur Paraguai, da cidade de Mossoró, comentava: “Esse povo mais novo toca
as músicas tão ligeiro, que não dá nem tempo pra quem tá dançando, levantar o pé do
chão e o colocar de volta!” Entre o instrumentos de percussão percebe-se que
continuam fazendo parte as caixas (tarois) e surdos, basicamente, havendo a liberdade
de serem inseridos quaisquer instrumentos que se tenha à mão.
A seguir as marchinhas, escritas em partitura musical pelo autor deste artigo.
Muito provavelmente pela primeira vez registradas em partitura musical.18.
Figura 7 - Segure O Urso, Caçador!

15

Viúva de João Batista de Souza (Maestro Batista), regente de bandas muito conhecido na cidade.
Ursos foliões invadem as ruas de Mossoró (RN) - Jornal Futura - Canal Futura.
https://youtu.be/xfqNeY9lgWo. Acesso em: 28 fev. 2018.
17
Clarinetista da Banda de Música Municipal Artur Paraguai, da cidade de Mossoró-RN.
18
Nota do autor: Como Memória Viva local, quando criança, cheguei a brincar de urso nas ruas próximas
à minha residência, à Rua Marechal Hermes, nº. 26, São José, e lembro que estas duas músicas era de
domínio popular.
16
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Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2006.
Figura 8 - Viemos Da Itália.
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Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2006.

Na brincadeira, após a primeira marchinha imediatamente iniciava-se a segunda.
Segundo Marcos Batista de Souza, contra-mestre e trompetista da Banda de
Música Municipal Artur Paraguai, existem duas estrofes para esta mesma melodia, que
também não são mais cantadas pela população, e menos conhecidas por esta, do que a
primeira:
I
Viemos da Itália, passamos em Canindé19
Quem não der dinheiro ao urso vai ficar sem a mulher. (BIS)
II
Viemos da Itália, passamos em Borborema
Quem não der dinheiro ao urso morre da gota serena. (BIS)
As referências à Itália, ocorrente em duas estrofes nos levam a crer que têm
relação com os imigrantes italianos, citados no início deste trabalho.
Com relação a dinâmica dos brincantes, informa Cowboy:
A gente saía todo mundo acompanhando o urso, com o Caçador
levando o urso amarrado com uma corda pela cintura, brincando e
pedindo dinheiro nas portas das casas e a quem aparecia pelo
caminho. As crianças saíam correndo e chorando, com medo (risos).
Tinha hora que o urso se soltava, e o caçador saía correndo atrás dele
com a espingarda, e todo mundo atrás do urso. Quando o urso era
atalhado, o caçador dava um tiro e matava o urso, que caía no chão e
todo mundo gritava (festejava) em volta do urso. A música não parava
e daí há pouco, o urso dava um pinote e se levantava; e começava de
novo a brincadeira.
Figura: 9 – Encenação da morte do urso. Carnaval 2012.

Fonte: Do autor.

A estas informações, acrescenta que comumente há uma encenação onde o
caçador ao atirar no urso, este valoriza a cena, sendo dada uma maior dramaticidade
pelos músicos. O urso após poucos momentos de morto, ressuscita, em um momento
apoteótico, acompanhado pelos os brincantes e pelo público, que vibra passando neste
momento, a ter uma participação ativa na brincadeira.
19

Cidade do interior do Ceará para onde viajam muitos romeiros para pagar promessas.
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Figura 10 - Ressurreição do urso. Carnaval 2009.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2009.

UM EPISÓDIO PITORESCO
Segundo Cowboy, teve um ano o qual ele não recorda bem, que o popular
Antonio Gomes da Silva (Nonôe), brincava o carnaval fantasiado de urso e em certo
momento ao ser indagado pelos colegas brincantes sobre quanto tinha arrecadado, o
mesmo alegou ter sido uma quantia inferior ao esperado, justificando-se que o urso
tinha dado prejuízo, justificativa esta que teria causado um conflito entre os mesmos,
como era de se esperar. Sobre o mesmo tema, José de Oliveira Miranda Júnnior,
sobrinho de Nonôe, afirma saber da versão de que ao chegar em casa e indagado pela
esposa sobre o que o mesmo tinha apurado, este apresentou a mesma justificativa,
gerando uma discussão com a esposa, reclamando a mesma que ele só queria saber de
brincar e não botar nada em casa, para comer.
OS URSOS E A ATUALIDADE SOCIAL
Segundo registros da antiga Fundação Municipal de Cultura-FMC, da Prefeitura
Municipal de Mossoró, e que se encontram na Secretaria Municipal da Cultura-SMC,
percebe-se que a cada ano surgem ursos com nomes que reportam a fatos da vida
social local, nacional e até internacional, que aconteceram no ano anterior ou que estão
em plena evidência. A exemplo, há registros de ursos com as seguintes denominações:
Pelé e Xuxa, Bad Boy, Chupa Cabra VS A Vaca Louca, e outros.
Figura 11 - Pelé E Xuxa. Carnaval 2007.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2007.
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Com a dinâmica evolutiva, surgem ursos temáticos que por sua vez usam
vestimenta característica a exemplo do Urso Boneca De Pano, que abordou a temática
contra a discriminação gay.
Figura 12 – Urso Boneca De Pano. Carnaval 2007.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2007.

Também fruto da dinâmica, os ursos têm sofrido modificações estruturais, com
a exclusão de alguns personagens e inclusão de elementos, como instrumentos de sopro
e temáticas atuais onde são adotados nomes de personagens da televisão e fatos de
conhecimento público, onde prevalecem a criatividade e o bom humor.
Figura 13 – Urso Turma do Gueto. Carnaval 2007.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2007.

OS CONCURSOS DE URSOS
As extintas Fundação Municipal de Cultura e Gerência Executiva da Cultura, hoje
Secretaria Municipal da Cultura, reconhecendo a importância desta manifestação
popular tradicional do carnaval mossoroense, têm desde o ano de 2001, organizando
concursos de ursos os quais se enquadram entre as categorias de escolas de samba,
blocos de frevo, maracatus e tribos de índios. Para tal, é apresentado um regulamento
que estabelece os critérios para julgamentos, que basicamente se resumem em
animação, criatividade e originalidade, além de disporem os ursos, de três minutos para
em frente aos jurados, fazerem suas danças e evoluções, acompanhados de seus
músicos ou de uma pequena orquestra de frevo, contratada pela Secretaria Municipal
da Cultura. A comissão julgadora geralmente é formada por artistas plásticos,
dançarinos, músicos, cronistas sociais, professores e outros profissionais que trabalham
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no segmento artístico, residentes em Mossoró, que tenham perfil para julgar os critérios
estabelecidos.
Figura 14 - Comissão julgadora do Concurso de Ursos. Carnaval 2015. 20

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2015.

Sempre há premiação em troféu aos três primeiros colocados, certificado de
participação e também em dinheiro embora exista no último caso, um a diferenciação
de valores para cada modalidade de agremiação carnavalesca. Os ursos figuram como
categoria ao lado de tribos de índios, maracatus, escolas de samba e blocos de frevos.
Figura 15 – Troféus. Concurso de Ursos Carnaval 2015.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2015.
Figura 16 - Regulamento (Fragmento) do Concurso do Carnaval “Venha Com A Gente” - 2009.21

20

Ao centro, de camisa branca, o professor Carlos Batista, autor deste artigo.
Promovido pela Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Cidadania e
Gerência Executiva da Cultura.
21

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

28

Fonte: Gerência Executiva da Cultura. Mossoró, RN, 2009.

A partir da organização e realização dos concursos de ursos foi possível através
dos órgãos municipais supra citados, se fazer registro dos Ursos carnavalescos na cidade
de Mossoró:
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Carnaval 2000 – CARNAVAL DO POVO: Pelé e Xuxa, Zé Bedeu, Chacaroto e
Caderudo, Bad Boy, Azulão, Morango do Nordeste, Tarzan E Jane, Matheus E Juliana,
Explosão, Rubro Negro e Do Mengão.
Carnaval 2001 – Macaco Louco, Urso Primata, Urso Africano, Chupa Cabra VS A
Vaca Louca, Urso Polar, Chacaroto E Caderudo, Zé Colmeia, King Kong, Bad Boy e
Caçulinha E Seu Filhote.
Carnaval 2003 - Urso Panda, Pelezinho, Urso Alegria, Carrapicho, Caçulinha,
Boneca de Pano, Pé-de-Serra, Tabajara, Pirilampo, Lua Cheia, Urso Polar e Bad Boy.
Classificação: 1º Lugar – Urso Zé Colmeia. 2º Lugar: Caçulinha. 3º Lugar: Bad Boy.
Carnaval 2005 – MOSSORÓ, O CARNAVAL COMEÇA E TERMINA AQUI : Bad Boy,
Turma do Gueto, Maracutaia, Zé Bedeu, Catatau, Chacaroto e Caderudo, Polar,
Pelezinho, Caçulinha E Seu Filhote, Panda, Pirilampo, Maluquinho, Tabajara, Tindolelê,
Lua Cheia, Lobo Mal, Picachu, Zabelê, King Kong, Caramuru, Juvenal na Viagem do
Tempo, Garnizé, Tico E Teco e Seus Amiguinhos, Babalu, Aparelhado e Urso Da Alegria.
Carnaval 2006 – CARNAVAL DA GENTE, UM GOL DE PRÉVIA – Bad Boy, Turma Do
Gueto, Maracutaia, Zé Bedeu, King Kong, Gasparziho, Dois Irmãos, Pelezinho, Caçulinha
E Seu Filhote, Picaturxu, Tico E Teco, Tabajara, Tondolelê, Lua Cheia, Bob Marley, Lobo
Mal, King Kong, Caramuru, Juvenal Na Viagem do Tempo, Garnizé, Tico e Teco e Seus
Amiguinhos, Babalu Aparelhado e Urso da Alegria.
Carnaval 2007 - Bad Boy, Turma do Gueto, Maracutaia, Zé Bedeu, Zambelê,
Lobisomem, Pateta, Pelezinho, Chapolin, Pequeno Urso Da Selva, Boneca De Pano,
Flechal, Canibal, Pica Pau, Pato Donald, Pelezinho, Caçulinha e Seu Filhote, Picaturxu,
Tico e Teco, Tabajara, Tindolelê, Lua Cheia, Bob Marley, Caramuru, Juvenal na Viagem
do Tempo, Garnizé, Tico E Teco E Seus Amiguinhos, Babalu Aparelhado e Urso Da
Alegria.
Carnaval 2009 – CARNAVAL VENHA COM A GENTE - Tindolelê, Zé Carioca,
Pequeno Urso Da Selva, Pantera Cor-De-Rosa, Pato Donald, Lobo Mau, Boneca De Pano,
Urso Futurista 2050, Tabajara, King Kong, Flexal, Zé Bedeu, Os Irmãos Pica-pau, Papo
Louco, Karamurú, Caçulinha, Maracutaia, Pikaxú, Xapolim, Zé Mulambo, Garparzinho,
Urso João, Bad Boy, Urso Turma Do Gueto, Urso Bob Marley e Urso Teco-Teco.
Carnaval 2010 – Não houve carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de
Mossoró.
Carnaval 2011 – Não houve carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de
Mossoró.
Carnaval 2012 - CARNAVAL VENHA COM A GENTE: Ursos Chapolim, Tindolelé,
Pelézinho, Caramuru, Super Pop, Zé Bedeu, Dois Irmãos, Pequeno Dos Paredões, Papo
Louco, Bob Marley, Tabajara, Canibal, Pica Pau, Pelé, Gasparzinho, Teco-Teco, Lobo
Mau, Bad Boy, Juvenal, Mulambo, Caçulinha, Balança Mais Não Cai, Picachu, Polarzinho
, king kong , Nêga Louca, Futurista , Pato Donald , Azulão, É Babado, Flechal, Zé Carioca,
Boneca De Pano, Da Loucura, Gavião, Sonhei Que Era Assim, e Pantera.
Carnaval 2013 – concorreram 28 ursos. Vencedor: Urso Bad Boy22.
Carnaval 2014 – Não houve carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de
Mossoró.
Carnaval 2015 – Não foram encontradas outras informações sobre o resultado
do Concurso de Ursos.

22

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nAOpRXQbmqw. Acesso em: 08 fev. 2018. 8
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Carnaval 2016 - Não houve carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de
Mossoró.
Carnaval 2017 - Não houve carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de
Mossoró.
Carnaval 2018 - Não houve carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de
Mossoró. Há registros de outros ursos, como Txutxucão E Seu Filhote, Zabelê,
Mulambo, Calangada, Lobisomem, Urso Chapolim, Urso Pelézinho, Urso Caramuru,
Urso Super Pop, Urso Dois Irmãos, Urso Pequeno Dos Paredões, Urso Pelé, Urso
Gasparzinho, Urso Juvenal e Urso Caçulinha.
Figura 17 – Aspecto de brincantes de urso. Carnaval 2007.

Fonte: Do autor. Mossoró, RN, 2007.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alegando o momento econômico e a falta de segurança atuais, a Prefeitura
Municipal de Mossoró não realizou carnaval no ano de 2018. Entretanto,
independentemente quaisquer fatores, jovens dos barris periféricos de Mossoró a cada
ano, já nas primeiras semanas de janeiro saem às ruas, de maneira espontânea,
anunciando o período de Momo e mantendo esta tradição carnavalesca. As fantasias
diversificam-se, o ritmo com os instrumentos se acelera, crianças correm com medo do
urso, mas há tempos não se canta as duas marchinhas alusivas ao mesmo; contudo, a
brincadeira continua.
Espera-se que com a realização deste trabalho estas marchinhas, outrora de
domínio popular, possam de alguma forma serem resgatadas e divulgadas entre os
brincantes, para que não corram o risco de se perderem no tempo.
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ENTRE ESCOLA E TRADIÇÃO: uma reflexão sobre a educação escolar quilombola
Élida Joyce de Oliveira23
Daiane Duprat Serrano24
Guilherme Paiva de Carvalho Martins 25
RESUMO: De acordo com o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, as comunidades
remanescentes de quilombos fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas
representam e preservam a cultura afro-brasileira, remanescente do povo africano que
colonizou o nosso país e, portanto, devem ser protegidas pelo Estado. Destarte, a
educação quilombola é um tema relevante na educação brasileira, pois mostra o
reconhecimento de um grupo étnico-racial historicamente posicionado à margem de
uma educação tradicionalmente eurocêntrica. O presente artigo é resultado de uma
pesquisa cujo objetivo é perceber o desenvolvimento da educação escolar quilombola
em áreas remanescentes de quilombos. Em nosso estudo, descrevemos as mudanças e
transformações pelas quais o conceito de quilombo vem sofrendo ao longo dos anos;
apontamos aspectos relevantes das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola e, por fim, analisamos como está o desenvolvimento da educação
escolar quilombola por meio do estudo de pesquisas já realizadas no nordeste brasileiro.
A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa consiste na leitura do aporte
teórico sobre a temática, embasando nosso estudo em autores como Nascimento
(1980), Moura (1993), Munanga (1996) e Gomes (2005). Além disso, seguimos os
procedimentos metodológicos da Revisão Sistemática Integrativa para o
desenvolvimento e registro desta pesquisa, proposto por Botelho, Cunha e Macedo
(2011).
Palavras-chave: Diretrizes; Educação quilombola; Escola; Quilombo.
INTRODUÇÃO
Na conjuntura da educação brasileira, há uma emergência em desenvolver uma
política pública de educação direcionada às comunidades remanescentes de quilombo,
com o propósito de incluir a educação quilombola em cada quilombo existente no Brasil.
A Educação Escolar Quilombola foi implantada recentemente no campo da Educação
Básica, uma vez que, a resolução n° 08 de 20 de novembro de 2012, define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Trata-
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se, assim, de uma política pública de reconhecimento dos saberes históricos e culturais,
que não são mencionados no currículo escolar.
Assim, o Brasil é um país de vários povos, da maneira que estamos diante de uma
população escolar multirracial. Diversos segmentos da sociedade brasileira são
marcados por identidades coletivas próprias. De acordo com as diretrizes curriculares
para a educação escolar quilombola (BRASIL, 2012, p.415): “Povos e Comunidades
Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social [...]”. Quilombos e remanescentes de
quilombos como comunidade tradicionais vivem e lutam por direitos a terra e
valorização dos seus saberes.
Nesse sentido, é importante que educadores estimulem seus alunos e alunas a
reconhecerem a legitimidade dos diferentes saberes presentes na sociedade e
perceberem como cada grupo sócio-racial contribuiu para a formação da identidade
cultural do país. Diante disso, o intuito dessa pesquisa é perceber como tem sido
desenvolvida a educação escolar quilombola em áreas remanescentes.
Dividimos o presente artigo em três partes: a primeira delas consiste em
perceber as mudanças e transformações que o conceito de quilombo vem sofrendo no
decorrer do tempo; na segunda parte, apresentaremos subsídios que pontuam o
processo de construção da política nacional para tal modalidade de educação,
representada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola (Brasil, 2012); e, por fim, analisamos o desenvolvimento da educação
escolar quilombola a partir de duas dissertações e um artigo científico de diferentes
regiões do país, em anos distintos, assim intituladas: “Cotidiano e aprendizagens de
alunos quilombolas do arrojado Portalegre/RN”, de autoria de Santos (2015); “As
educações escolar e social na formação da identidade racial de jovens nos quilombos de
São João do Piauí”, de autoria de Gomes (2013); “Relações étnico-raciais no ambiente
escolar: reflexões a partir de uma escola pública no município de Itapetinga/BA”, de
Ramos (2011).
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa em se deu a partir da
leitura do referencial teórico sobre a temática, em que buscamos arrimo em Nascimento
(1980), Moura (1993), Munanga (1996), Gomes (2005), dentre outros, e posteriormente,
fizemos uma análise com base nos textos acima elencados.
Para o desenvolvimento e registro deste trabalho, seguimos os procedimentos
metodológicos da Revisão Sistemática Integrativa, proposto por Botelho, Cunha e
Macedo (2011) esse método de pesquisa objetiva traçar uma análise sobre o
conhecimento já construído em pesquisas anteriores sobre um determinado tema. A
revisão integrativa possibilita a síntese de vários estudos já publicados, permitindo a
geração de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas
pesquisas anteriores
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE QUILOMBO
O percurso histórico sobre os quilombos no Brasil está marcado por um conjunto
de negação dos direitos sociais desses povos, do direito de conhecer a sua própria
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história e origem. A princípio, tratar o quilombo como estratégia de luta e resistência ao
sistema escravocrata definiria o que seria os quilombos, já que eles foram, no tempo da
escravidão, a principal arma de luta dos africanos que aqui chegaram.
É preciso registrar que os primeiros africanos chegaram ao Brasil em 1554, tendo
o tráfico negreiro perdurado por 316 anos. Em qualquer lugar em que existisse a
escravidão, surgiram os quilombos, como elementos de contestação e resistência dos
negros ao regime escravocrata. (Moura, 1981)
De acordo com Munanga (2006, p. 61), “a palavra kilombo é originaria da língua
banto umbundo, falada pelo povo ovibundo para se referir a um tipo de instituição
sociopolítica militar existente na área formada pela atual república democrática do
congo (antigo zaire) a angola”. Munanga (2006) ao se referir aos quilombos no Brasil,
considera-os; “[...] cópia do quilombo africano reconstruído pelos escravizados para se
opor a uma estrutura escravocrata [...] organizaram-se para fugir [...] e ocuparam
territórios brasileiros não povoados, geralmente de difícil acesso”.
Podemos observar a relevância dos quilombos no Brasil desde os primeiros focos
de resistência negra no país, pois conforme argumenta Moura, (1981, p.18) “o quilombo
como forma de organização ocorreu em todos os lugares onde houve regime
escravista”.
Para Moura (1981, p. 11), o primeiro registro oficial do termo “quilombo”
apareceu em uma correspondência do conselho ultramarino ao rei de Portugal, no ano
de 1740. Nela, quilombo é definido como “toda habitação de negros fugidos que passem
de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenha ranchos levantados nem se achem
pilões neles”. Foi nesse sentido que o termo quilombo permaneceu no imaginário
brasileiro, até a atual constituição.
De acordo com Nascimento (1980, p. 255) “A multiplicação dos quilombos fez
dele um autêntico movimento amplo e permanente”. Enquanto existiu escravismo,
também havia revolta do negro escravizado, sendo a quilombagem uma forma de
protesto e resistência às condições desumanas impostas aos negros por ocasião da
escravização. O quilombismo era pensado como um processo de resistência negra, que
valorizasse e positivasse o negro na sociedade brasileira e no continente americano.
Para Nascimento (1980, p. 257), o quilombismo possui um “Caráter nacionalista do
movimento nacionalismo aqui não deve ser traduzido como xenofobismo”.
Nesse ínterim, o quilombo tomou novas dimensões e adquiriu maior complexidade,
pois com o término do sistema escravagista eles não desaparecem, ao contrário,
deixaram de ser apenas refúgio aos escravos para fazerem parte da sociedade brasileira,
tornando-se uma organização coesa, baseada no uso dos recursos territoriais
disponíveis e que eram, e como ainda são, essenciais para a manutenção social, cultural
e física dessas populações.
Assim, os quilombos passam então a ter visibilidade com as reivindicações do
movimento negro, alcançando uma dimensão política e sua inclusão na Constituição.
Após um século da abolição da escravatura, a questão quilombola reaparece na
Constituição Federativa do Brasil em 1988. O artigo 6826 das Disposições Constitucionais
26

BRASIL. Portaria nº 08, de 23 de abril de 1998 - Fundação Cultural Palmares – Ministério da Cultura.
Estabelece as normas que regerão os trabalhos de identificação, reconhecimento e delimitação das
terras quilombolas no plano federal. Disponível em:< https://quilombos.wordpress.com/legislacao/>
Acesso em 02/06/2017.
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Transitórias, preconiza que: “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos”.
O quilombo, no âmbito do movimento negro, enquanto ícone da expressão de
resistência negra, é visto como um lugar de vivências e experiências do povo negro.
Segundo o militante Nascimento (1980, p, 263), “Quilombo não significa escravo fugido.
Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão
existencial. Repetimos que a sociedade quilombola representa uma etapa do progresso
humano e sócio político em termos de igualitarismo econômico”. Ainda conforme o
autor, quilombo significa:
Um instrumental conceitual operativo [que] se coloca, pois, na pauta das
necessidades imediatas da gente negra brasileira. Ele não deve e não pode
ser o fruto de uma maquinação cerebral arbitrária, falsa e abstrata. Nem
tampouco pode ser um elenco de princípios importados, elaborados a partir
de contextos e de realidades diferentes. A cristalização dos nossos conceitos,
definições e princípios deve exprimir a vivência de cultura da coletividade
negra. Só assim estaremos incorporando nossa integridade de ser total, em
nosso tempo histórico, enriquecendo e aumentando nossa capacidade de
luta. Onde poderemos encontrar essa vivência de cultura coletiva? Nos
quilombos (NASCIMENTO, 1980, p. 263).

As abordagens sociais buscaram destacar a organização política dos quilombos.
Para Moura (1981), o quilombo é uma forma de organização, aconteceu em todos os
lugares onde ocorreu a escravidão. Ele faz uso do conceito de resistência, enfatizandoo como uma forma de organização política:
Essas comunidades de ex-escravos organizavam-se de diversas formas e
tinham proporções e duração muito diferentes. Havia pequenos quilombos,
compostos de oito homens ou pouco mais; eram praticamente grupos
armados. No recesso das matas, fugindo do cativeiro, muitas vezes eram
recapturados pelos profissionais de caça aos fugitivos. Criou-se para isso uma
profissão específica. Em Cuba chamavam-se rancheadores; capitães do mato
no Brasil; coromangee ranger, nas Guianas, todos usando táticas mais
desumanas de captura e repressão [...]. Como podemos ver, a marronagem
nos outros países ou a quilombagem no Brasil eram frutos das contradições
estruturais do sistema escravista e refletiam, na sua dinâmica, em nível de
conflito social, a negação desse sistema por parte dos oprimidos (MOURA,
1981, p. 12-13).

Nesse sentido, os quilombos têm como principal característica a organização dos
grupos, no enfrentamento de ataques, sendo muitas vezes destruídos e ressurgindo em
outros lugares. O modelo de organização social proposto pelo quilombismo tem como
objetivo superar as consequências do período escravocrata. Para Nascimento (1980), o
quilombismo encontra-se em constante atualização, atendendo as exigências do tempo
histórico e do meio geográfico onde está inserido. Segundo Nascimento (1980, p. 257)
“Percebe-se o ideal quilombista difuso, porém consistente, permeando todos os níveis
da vida negra e os mais recônditos meandros e refolhos da personalidade afrobrasileira”.
De fato, ressignificar o termo quilombo utilizado pela Constituição Federal
representava uma das propostas que visavam facilitar o processo de regularização de
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terras quilombolas, além de poder abarcar um número maior de comunidades
remanescentes que se encontravam “fora” da conceituação clássica de quilombo. As
comunidades quilombolas despertaram uma série de questões sociais e culturais que
passaram a fazer parte das discussões sobre o que representam os quilombos
contemporâneos na atualidade e sobre a sua efetiva inserção cidadã.
Entretanto, para que essa inserção se concretize, não basta que a sociedade
obtenha o conhecimento sobre tais grupos, mas, sobretudo, que a própria população
quilombola se veja inserida na sociedade atual, e que o conhecimento ocidentalizado,
eurocêntrico, presente nas escolas formais, abra um espaço significativo para a vivência
e educação dessas comunidades.
A educação quilombola só foi desenvolvida após as lutas e reivindicações do
movimento negro, que desencadeou a devida criação das diretrizes curriculares
nacionais para a educação quilombola no ano de 2012, no governo da presidente Dilma
Rouseff. Isso será melhor compreendido a seguir.
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
Como resultado da luta histórica do movimento negro, foi sancionada a lei
federal 10.639/03, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e
Africana no Currículo Escolar da Educação Básica. No ano seguinte, são criadas as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico- Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas.
A aplicabilidade da lei nº 10.639/2003 e seus objetivos expressos nas diretrizes
curriculares para a educação das relações étnico-raciais reafirmam o objetivo de
valorizar e assegurar a diversidade étnico racial, tendo a educação como instrumento
decisivo para a promoção da cidadania, bem como o apoio às populações que vivem em
situação de vulnerabilidade social. Outro documento primordial na educação brasileira
é o que define as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola na educação
básica.
Sob a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica e das deliberações da Conferência Nacional de Educação (CONAE) ocorrida em
2010, foram construídas, nos anos de 2010 e 2011, e aprovadas em 2012, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ).
Diante desse contexto, na Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada
no período de 28 de março a 1º de abril de 2010 em Brasília, evidenciou-se a
necessidade de elaborar políticas públicas educacionais específicas para atender as
demandas dos quilombolas. Portanto, não cabe mais considerar a educação quilombola
como uma modalidade intitulada “educação do campo”, mas sim, considerar as
especificidades culturais e históricas dessas comunidades.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola foram
aprovadas em 05 de junho de 2012, pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica (Parecer CNE/CEB,16/12), e homologadas através da Resolução nº 8 de
20 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/2012. Estas
orientações seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica.
De acordo com ela:
A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais
inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito
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à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de
seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional
comum e os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na
estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser
reconhecida e valorizada sua diversidade cultural. (BRASIL, 2012, p. 42)

A Resolução n°8 de 2012, em seu artigo 1º, define a educação quilombola como
uma modalidade específica da educação básica: “Art. 1º - Ficam estabelecidas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, na
forma desta Resolução”. De acordo com a resolução:
Essa modalidade de educação deverá ser ofertada por estabelecimentos de
ensino, públicos e privados, localizados em comunidades reconhecidas pelos
órgãos públicos responsáveis como quilombolas, rurais e urbanas, bem como
por estabelecimentos de ensino próximos aos territórios quilombolas e que
recebem parte significativa dos seus estudantes. (BRASIL, 2012, p. 427)

É preciso frisar que na educação escolar quilombola (na educação básica), é o
estabelecimento de ensino que está inserido na comunidade, englobando, também,
espaços de ensino que estejam próximos ao território, o que favorece o recebimento de
uma parcela significativa de estudantes da comunidade.
Nas diretrizes, encontramos a abrangência da Educação Escolar Quilombola, que
perfaz toda a educação básica, compreendendo a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental, o Ensino Médio, a Educação Especial, a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, a Educação de Jovens e Adultos, inclusive na Educação à Distância. Ela se
destina ao atendimento das populações quilombolas rurais e urbanas, em suas mais
variadas formas de produção cultural, social, política e econômica. A proposta curricular
da educação quilombola incorporará, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola (2012, p. 442):
Conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas em articulação
com o conhecimento escolar, sem hierarquização. A Educação Escolar
Quilombola é um dos lugares primordiais para se organizar o currículo que
tenha em sua orientação o desafio de ordenar os conhecimentos e as práticas
sociais e culturais, considerando a presença de uma constelação de saberes
que circulam, dialogam e indagam a vida social.

A educação, para que possa ser realizada, precisa reconhecer a existência da
comunidade quilombola, de sua realidade histórica e dos sujeitos que nela vivem,
conhecendo seus processos culturais, sua socialização e as relações ali estabelecidas
cotidianamente. Para tanto, a escola deve se constituir como um espaço de diálogo
entre o conhecimento escolar e a realidade local, valorizando a noção de convivência, o
trabalho, a cultura, a luta pelo direito à terra e ao território.
É importante destacar que os materiais didáticos devem ser desenvolvidos pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC), com a participação de quilombolas e seus
representantes, visualizando as comunidades como são. Devem ser utilizados materiais
didáticos e de apoio pedagógico que valorizem e respeitem a história e a cultura das
comunidades quilombolas. Para pensar a educação para os quilombolas, faz-se
necessário reconhecer a identidade e a cultura quilombola tais como são, e perceber
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que elementos podem e devem ser transformados em conteúdos escolares, a partir do
diálogo com a comunidade.
Art. 34 o currículo da Educação Escolar Quilombola diz respeito aos modos de
organização dos tempos e espaços escolares de suas atividades pedagógicas,
das interações do ambiente educacional com a sociedade, das relações de
poder presentes no fazer educativo e nas formas de conceber e construir
conhecimentos escolares, constituindo parte importante dos processos
sociopolíticos e culturais de construção de identidade. (BRASIL, 2012, p. 488)

O currículo deve ser concebido de modo flexível, adaptando-se aos contextos
políticos e culturais nos quais cada escola está situada, bem como aos interesses e
especificidades de seus atores sociais. A questão que se coloca para os ambientes
escolares no contexto quilombola diz respeito à elaboração de atividades direcionadas,
pois a sua ausência representaria um contra censo. Sobre a importância de tais
momentos dentro do ambiente escolar. Fiabani27 (2013, p. 354) considera que:
A construção do currículo prevê a inserção/comemoração de datas
significativas para o povo quilombola e povo negro. Além dos eventos
nacionais, como dia da consciência negra, a flexibilização do currículo permite
reverenciar as datas históricas e religiosas da comunidade. Neste sentido, o
dia 20 de novembro, dia da consciência negra, surge como a principal data
para as comunidades negras, data do assalto final ao quilombo de Palmares.

Além disso, o currículo da educação escolar quilombola deverá incluir as
comemorações nacionais e locais no calendário, que deverá ser elaborado com a
presença dos estudantes e da comunidade, para que essas datas possam ser discutidas.
No tópico seguinte, apresentaremos algumas pesquisas que tem sido produzidas em
torno da educação escolar quilombola.
PESQUISAS SOBRE AS COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA PERSPECTIVA DO ENSINO NA
ESCOLA PÚBLICA
Considerando que a educação faz parte da humanidade e está presente em todas
as sociedades, podemos assim dizer que a educação quilombola é própria de um povo,
diversa e vinculada a uma especificidade cultural. Coelho (2013, p.179) “Dá para afirmar
que o espaço escolar ainda conserva práticas escolares colonizadoras, no sentido de não
ajudar as crianças e jovens a compreender o mundo em que vivem, as relações com esse
mundo”.
Para dar continuidade a ideia exposta Santos (2015, p. 104), ao analisar o projeto
político pedagógico da escola, constatou “que se dar pouca relevância à temática
africana e afro-brasileira”.
Para a realização da educação quilombola é preciso pensar em uma mudança
político-pedagógica, de uma perspectiva que inabilita e inferioriza as experiências
civilizatórias negras, para uma concepção que assume particularidades dos grupos
remanescentes de quilombos como principal eixo organizador do espaço escolar. “A
27

FIABANI, Aldemir. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola: a necessária
ruptura de paradigmas tradicionais. In: Identidade! Vol. 18 (3), edição especial. P. 345-356. dez. 2003.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

39

educação quilombola deve ter como referência valores sociais, culturais e históricos e
econômicos dessas comunidades”. (BRASIL, 2012, p.13)
A educação quilombola deve incorporar, portanto, conhecimentos tradicionais
das comunidades quilombolas em articulação com o conhecimento escolar, sem
hierarquização. Santos (2015, p. 67) constatou que “[...] professores fizeram menção aos
alunos quilombolas como sendo descompromissados com a escola e que apresentavam
dificuldade de aprendizagem ou ainda relatos do tipo eu não sei o que acontece, mas
eles não aprendem, e eles não estão nem aí [...]”. As denominações dadas aos alunos do
Arrojado são, em sua maioria, assinaladas como sendo: desinteressados, aprendizagem
lenta, dificuldade, grande carência em parte do aprendizado e pouco se destaca.
A respeito desta discussão Ramos (2011, p.13) descreve que:
[...] Durante os intervalos, em que as conversas giravam em torno dos alunos
considerados problemas, desinteressados, mal educados e rebeldes; estes
alunos eram, em sua grande maioria, negros que nas conversas dos
professores, eram chamados de macacos, saci, Charlena da família
Dinossauro [...] alguns são taxados de burros, doentes, parecem loucos.

Coelho observou (2013, p,179):
Numa das rodas de capoeira, que frequentei no ato da pesquisa, foram
muitas queixas de racismos no espaço escolar, relatados pelas crianças e
pelos adolescentes. Uma das formas são os mais diversos apelidos pejorativos
como macaco, urubu, reduzindo-os à condição de animal irracional ou
associando-os a coisas exóticas, referenciados por padrões de estética
impostos pela cultura europeia, o que dá a entender que o racismo no espaço
escolar existe e continua a vitimar essas pessoas.

Não se pode esquecer da disseminação do preconceito por meio da linguagem,
que se dá através do uso de termos pejorativos e expressões que, em geral,
desvalorizam a imagem do negro/as. Esses termos podem ser incorporados por algumas
crianças de modo maciço, passando então a ter uma visão estereotipada do negro.
Assim, podemos perceber o preconceito e a discriminação em forma de violência
simbólica (BORDIEU, 1989), considerando que na escola não se exerce necessariamente
a violência física, mas, sim, a violência mediante forças simbólicas, como o uso de termos
pejorativos que desqualificam e inferiorizam a imagem do negro.
Isso pode contribuir para que essas crianças e jovens sejam coagidos a aderir
estereótipos brancos a ponto de perder sua própria imagem, a não se reconhecer como
negro e desejar ser branco. Como afirma Coelho (2013, p. 172) “Assim como pode haver
uma educação social voltada para a formação de uma imagem positiva sobre si, pode
haver uma educação social influenciadora de uma autoimagem negativa”. A respeito
dessa temática Ramos (2011, p.13) observou:
Em uma das salas observadas, uma criança negra mantinha-se uma postura
introvertida, recusando-se em muitos momentos a participar das atividades
propostas, com medo que os outros rissem dela, ou seja, para não ser
rejeitada ou ridicularizada, ela preferia calar sua voz e sua dor.

As crianças preferem silenciar e isso pode levar a uma angústia paralisante de
modo que tantos talentos e habilidades podem ficar comprometidos por não
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acreditarem nas suas potencialidades. Para Gomes Coelho (2013, p. 172) “A dificuldade
na construção de uma autoimagem positiva sobre si, são resultado de uma educação
social que se recebe no decorrer da vida, nos diferentes espaços: familiar, comunitário,
escolar, entre outros”. Santos escreve (2015, p.89):
O silêncio – ‘aceitação’ – das crianças diante de xingamentos sinaliza uma
situação de humilhação imposta em várias situações pelo outro. Quando seu
direito de defesa se encontra na figura adulta e, não ocorrendo desta, quando
necessária, pode a criança tanto se sentir desamparada como perder a
confiança nos adultos que estão a sua volta, para resolução de problemas
como este. Dessa forma, a omissão, como uma estratégia para evitar o
conflito étnico, tem contribuído para uma convivência marcada de
preconceitos.

Segundo Gomes (2005, p. 430), “construir uma identidade negra positiva em uma
sociedade que, historicamente ensina os negros, desde muito cedo, que para ser aceito
é preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras
brasileiros(as)”.
Nessa linha de pensamento, Coelho (2013, p.171-172) “constatou os jovens da
região do Riacho, assimilando a discriminação racial vivenciadas por seus ancestrais, não
desenvolvam uma auto-imagem positiva, e assim não aprendem a lidar com o racismo”.
Vivemos em uma sociedade que, para discriminar os negros, utiliza-se tanto da
desvalorização da cultura de matriz Africana, como dos aspectos físicos herdados pelos
descendentes de Africanos. Um fator de grande importância para a identidade negra é
o cabelo, que pode ser usado como reconhecimento das raízes africanas, resistência e
denúncia contra o racismo, porém, dependendo do contexto social em que o negro
esteja inserido, os cabelos continuam sendo vistos como marca de inferioridade.
O relato de Coelho (2013, P, 175) “[...] num belo dia eu fui pra escola, no
Liberalina, estudava a tarde, eu fui com meus cabelos Black Power28, cabelo todo
‘fuazento’ como eles chamam e a diretora não a deixou entrar.”
Segundo Santos (2015, p. 90), “[...] é que uma vez elas ficou chamando nós de
cabelo de bombril, aí eu fiquei com muita raiva, aí a gente não anda junto .
Nesse prisma Ramos (2011, p.15-16) constatou que:
Tanto dentro da sala de aula, quanto nos corredores da escola a inexistência
de respeito as diferenças estéticas do negro, principalmente para com as
meninas que possuem cabelo crespo cortando curtinho (num estilo Black
Power); elas são vítimas de apelidos pejorativos, por parte dos alunos e até
de adultos que trabalham na escola.

Podemos perceber que vários alunos foram vítimas de preconceito e
discriminação racial na escola, por conta da sua aparência, e de sua opção em relação
ao estilo de cabelo. Percebe-se uma imagem estereotipada do negro, em que o cabelo
que não é liso, é visto como ruim, por isso muitas pessoas mudam o cabelo através de
28

Black Power (em português: Poder Negro) é um movimento entre pessoas negras no mundo ocidental,
principalmente nos Estados Unidos, mais proeminente no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o
movimento enfatizou o orgulho racial, racismo e da criação de instituições culturais e políticas negras para
cultivar e promover interesses coletivos, valores antecipadamente, e segura autonomia para os negros.
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alisamentos químicos, chapinhas, configurando-se uma tentativa de sair do lugar de
inferioridade.
Outro elemento abordado nas duas dissertações e no artigo diz respeito as
religiões afro-brasileiras, que ainda sofrem perseguições, vez que um conceito negativo
sobre elas foi impregnado no imaginário popular. Segundo Coelho (2015, p 173) “O
jovem João Vitor, que é estudante e integrante de terreiro de umbanda, diz ouvir com
indignação ele é macumbeiro”.
De acordo com Santos (2015, p.106) “ouvi de professores afirmações negativas
em relação aos alunos do Arrojado quanto à sua prática cultural religiosa. Os relatos
apontavam para a Dança do São Gonçalo como uma tradição na comunidade”. É vista
por uma professora como “oh coisa sem graça é o tal do São Gonçalo”, onde logo ao
ouvir o comentário, a diretora diz: “também não gosto não do São Gonçalo”.
Segundo Ramos (2011, p.19) “Todos os estudantes foram extremamente ríspidos
em relação ao candomblé e umbanda como possibilidade de identificação religiosa”.
Percebemos a necessidade de uma religião pluralista, que se fundamenta no
reconhecimento a diversidade cultural, a escola se apresenta como tendo preferência
por uma religião, contribuindo para um processo discriminatório, negando a discussão
dos valores e diferenças de cada uma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa, houve uma ampliação da aprendizagem sobre o termo
quilombo e sua conceituação, propagada pela historiografia e impregnada no imaginário
social. De acordo com a análise feita nas duas dissertações e no artigo, percebe-se que
a educação escolar realizada nas comunidades remanescentes de quilombo ainda não
existe de modo pleno. As experiências com uma pedagogia que atente para as
especificidades das comunidades estão muito longe daquilo que se almeja para uma
educação quilombola.
Verificamos, durante a realização da pesquisa, que é preciso um maior diálogo
entre escola e comunidade, visando um vínculo familiar, territorial, religioso e cultural,
aspectos importantes para a construção da identidade quilombola. As escolas
apresentadas não trabalham com os conhecimentos tradicionais e práticas culturais da
comunidade, bem como não articulam essas práticas com os saberes científicos, visando
o desenvolvimento da formação dos estudantes como prevê as diretrizes curriculares
nacionais para a educação quilombola.
Para fazer uma educação escolar quilombola, é preciso que a escola esteja
disposta a realizar mudanças necessárias para que se possa trabalhar os conhecimentos
advindos das comunidades. Essa modalidade de ensino precisa utilizar as experiências
da comunidade como fundamentais. A repetição da história de dor e sofrimento da
população africana e afrodescendente não apresenta ganho para a construção da
autoestima e identidade quilombola das comunidades.
Ensinar a história das religiões afro-brasileiras pode contribuir para a
desconstrução de estereótipos negativos, que existem na nossa sociedade. Trabalhar
essa temática na sala de aula vai possibilitar ao aluno conhecer parte da sua história,
favorecendo a compreensão e respeito à diversidade religiosa e a sua contribuição para
a diversidade cultural do país.
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ENSINO DA MATEMÁTICA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO SÉCULO XXI:
OLHARES AUTOBIOGRÁFICOS
Eliel Moraes da Silva29
Simone Maria da Rocha30
RESUMO: Neste trabalho, temos por objetivo apresentar um panorama geral sobre a
produção de conhecimento no que concerne o desenvolvimento de estudos, no século
XXI, que tratam o ensino da matemática a partir do método autobiográfico. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, na qual discutimos: O método
autobiográfico, com Josso (2007), Passeggi (2010, 2011), Ferrarotti (2010); a noção de
estado da arte, a partir das percepções de Gil (2002) e Biaggi (2000); narrativas de
professores, Pineau (2010), Oliveira (2011), dentre outros. Existem trabalhos acerca do
ensino da matemática na perspectiva autobiográfica? Como esta produção vem sendo
desenvolvida no Brasil nos últimos anos? São questões iniciais que problematizaram a
investigação. No intuito de esclarecer e compreender tais indagações, realizamos uma
busca no Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando
os seguintes descritores: ensino de matemática, narrativas de professores e narrativas
de professores de matemática. Foram obtidos 156 registros, dentre os quais, 109
dissertações e 47 teses. Como resultados iniciais apontamos para a existência de um
número significativo de trabalhos com narrativas autobiográficas que relatam situações
e experiências vivenciadas por professores e estudantes, durante suas trajetórias de
formação escolar, acadêmica ou profissional. Os últimos dezessete anos têm
contribuído para o fortalecimento do método autobiográfico como abordagem
metodológica e formativa, na medida em que os trabalhos apontam para o
desenvolvimento de pesquisas e de acompanhamento formativo docente. Percebe-se
que nas narrativas emergem anseios, expectativas, conceitos e concepções que vão se
ressignificando ao longo da vida, permitindo que cada sujeito, ao narrar sua história
(re)construa sua autorreflexão profissional. Admitimos que a pesquisa não dar conta de
toda a produção com pesquisa autobiográfica e professores de matemática, fazendo-se
necessária a sua continuidade e aprofundamento, no entanto, já nos oferece pistas da
produção de conhecimento no século XXI com relação ao ensino da matemática, na
perspectiva do sujeito.
Palavras-chave: Ensino de matemática. Pesquisa autobiografia. Formação de
professores.
UMA PRIMEIRA CONVERSA
Percebe-se que nas últimas décadas vem crescendo de forma significativa as
pesquisas que adotam o olhar autobiográfico como método de pesquisa, sendo
29
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pautadas as contribuições das narrativas principalmente para pensar questões
relacionadas ao ensino/aprendizagens e formação de professores. Nesse trabalho,
analisamos a produção do conhecimento (teses e dissertações) no Século XXI (2000 a
2017) que abordaram o ensino de matemática a partir do método autobiográfico, com
o intuito de contribuir com a produção de conhecimento, bem como a consolidação
desse campo de estudo em expansão.
Optamos pela abordagem do tipo estado da arte por compreender a importância
de identificar e reconhecer as produções acadêmicas já existentes que abordam o
ensino da matemática a partir do olhar autobiográfico. Tais estudos estão sendo
definidos como de caráter bibliográfico, pois assumem o compromisso de mapear e de
discutir a produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando
responder quais aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em
diferentes épocas e lugares. Portanto, esse tipo de pesquisa é desenvolvida com base
em material já elaborado, constituído principalmente de livros, periódicos, teses e
dissertações (GIL, 2002).
Segundo Haddad (2002, p. 9):
Os estudos do tipo estado da arte permitem, num recorte temporal
definido, sistematizar um determinado campo de conhecimento,
reconhecer os principais resultados da investigação, identificar
temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como lacunas
e campos inexplorados abertos a pesquisas futuras.

Desse modo, nos propomos a fazer um levantamento bibliográfico de teses e
dissertações que versem sobre a produção de conhecimento no que diz respeito ao
desenvolvimento de estudos que tratam o ensino da matemática a partir do método
autobiográfico. Podemos destacar ainda que essa abordagem será relevante para
coletar dados que, posteriormente, servirão de base para a construção e
desenvolvimento de nosso trabalho acadêmico, pois se pretende categorizar e analisar
os achados do estado da arte, evidenciando de modo geral o conteúdo destas produções
e relacionando-os com a investigação da dissertação em construção no Programa de
Pós-Graduação em Ensino (Posensino).
Neste trabalho, temos por objetivo apresentar um panorama geral sobre a
produção de conhecimento no que concerne o desenvolvimento de estudos, no século
XXI, que tratam o ensino da matemática a partir do método autobiográfico. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, na qual discutimos: O método
autobiográfico, com Josso (2007) e Passeggi (2010); a noção de estado da arte, a partir
das percepções de Gil (2002) e Biaggi (2000). Existem trabalhos acerca do ensino da
matemática na perspectiva autobiográfica? Como esta produção vem sendo
desenvolvida no Brasil nos últimos anos? São questões iniciais que problematizaram a
investigação.
Com a intenção de esclarecer e compreender tais indagações, realizamos uma
busca no Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando
os seguintes descritores: ensino de matemática, narrativas de professores e narrativas
de professores de matemática. Foram obtidos 156 registros, dentre os quais, 109
dissertações e 47 teses. Como resultados iniciais apontamos para a existência de um
número significativo de trabalhos com narrativas autobiográficas que relatam situações
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e experiências vivenciadas por professores e estudantes, durante suas trajetórias de
formação escolar, acadêmica ou profissional.
Para uma melhor compreensão das discussões desenvolvidas no texto
estruturamos as discussões em três tópicos, além dessa parte introdutória. No primeiro
tópico: Ressignificações no ensino da matemática: olhares autobiográficos, discutimos
as possibilidades de ressignificações do ensino de matemática a partir do método
autobiográfico. No tópico seguinte, Ressignificações no ensino da matemática: olhares
autobiográficos, apresentamos a produção de conhecimento (teses e dissertações)
entre os anos 2000 a 2017. Por fim, tercemos algumas considerações sobre as
contribuições das narrativas no processo de formação de professores, a partir da
produção acadêmica no recorte temporal delimitado.
RESSIGNIFICAÇÕES NO ENSINO DA MATEMÁTICA: OLHARES AUTOBIOGRÁFICOS
No Brasil, o ensino médio vem sendo espaço de diferentes disputas e embates
que estão relacionados à sua finalidade, currículo e organização pedagógica. Tais
movimentos refletem nas práticas de ensino adotadas, bem como no processo de
formação dos sujeitos que integram esse processo.
No ensino da matemática diferentes dificuldades tem permeado sua oferta,
levantando questionamentos, principalmente, sobre as práticas de ensino adotadas nas
escolas. Com isso, surge outras perspectivas de ensino que pautam que “não é possível
preparar alunos capazes de solucionar problemas ensinando conceitos matemáticos
desvinculados da realidade, ou, que se mostrem sem significado para eles, esperando
que saibam como utilizá-los no futuro”. (BIAGGI, 2000, p. 4).
O processo de ressignificação das perspectivas de ensino requer a adoção de
práticas e metodologias que favoreçam a apropriação do conhecimento de forma mais
significativa para os alunos. Portanto, faz-se necessário que os professores, desde o
primeiro ciclo do ensino fundamental, busquem metodologias que envolvam os alunos,
despertando curiosidade, e sobretudo, conheçam os contextos sociais os quais estão
inseridos, considerando que são sujeitos construídos historicamente.
De acordo com D'Ambrosio (1993, p.35)
O grande desafio da Educação Matemática é determinar como traduzir
essa visão da Matemática para o ensino. Nossa sociedade em geral, e
nossos alunos em particular, não veem a Matemática como a disciplina
dinâmica que ela é, com espaço para a criatividade e muita emoção.
Será dentro dessa visão de Matemática que a discussão que segue se
enquadrará.

Dessa maneira, percebe-se que é preciso visualizar novas possibilidades de
despertar a valorização do ensino da matemática. Segundo os PCN’s é importante que
a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na formação
de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio
dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e
atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras
áreas curriculares (BRASIL, 1997).
Como forma de melhorar as práticas de ensino podemos destacar o papel,
significativo, da produção do conhecimento com foco em estudos sobre educação
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matemática, etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas, jogos
matemáticos e matemática e tecnologia da Informação e comunicação.
Ainda nessa sentido, podemos pensar as contribuições das narrativas como
processo de ação-reflexão-ação (FREIRE, 1997) que possibilita não apenas pensar as
práticas desenvolvidas, mas apresenta-se como possibilidade de ressignificá-las, sendo
destacado que:
[…] a narrativa potencializa um processo de reflexão pedagógica que
permite aos seus autores compreender causas e consequências de
suas ações ou de acontecimentos, circunstâncias etc. de um passado
remoto ou recente e, se for o caso, criar novas estratégias a partir de
um processo de reflexão, ação e nova reflexão […] (OLIVEIRA, 2011,

p. 290).
Com isso, parte-se do pressuposto que as narrativas dos sujeitos (docentes ou
discentes) podem ser vista como uma estratégia que possibilita o ensino e aprendizagem
da matemática, pois é fundamental o professor conhecer a história de vida dos alunos
e sua vivência de aprendizagens fundamentais (BRASIL, 1997). Dessa maneira, respaldanos na concepção que defende que “pensando criticamente na prática de hoje ou de
ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1997, p.43).
Assim, as narrativas surgem como possibilidades de ressignificação das práticas
docentes, permitindo aos professores uma reflexão de suas ações pedagógicas,
implicando na percepção das principais dificuldades de aprendizagem no campo das
ciências, principalmente, no campo do ensino da matemática. No tópico seguinte,
apresentaremos um panorama geral sobre a produção de conhecimento no que
compete ao desenvolvimento de estudos que tratam o ensino da matemática a partir
do método autobiográfico entre os anos de 2000 a 2017.
PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA: TRILHANDO A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DO
ENSINO DA MATEMÁTICA
Na educação, podemos identificar que o estado da arte, pode apresentar uma
contribuição relevante na constituição do campo teórico da área de conhecimento, pois
evidencia os aportes significativos da construção da teoria e prática pedagógica,
apontando as restrições sobre o campo em que se desenvolve a pesquisa, lacunas de
disseminação, experiências inovadoras que apontam alternativas de solução para os
problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de
propostas na área (ROMANOWSKI; ENS, 2006).
Seguindo esta ideia Ferreira (2002, p. 258) afirma que:
Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em
comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e
privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que
condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses
de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de
congressos e de seminários.
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Como toda pesquisa, a realização do estado da arte requer a delimitação de
métodos e técnicas especificas que garantam resultados aproximados dos objetivos
estabelecidos. Segundo Romanowski (2002) faz se necessário a definição dos descritores
para direcionar as buscas a serem realizadas, localização dos bancos de pesquisas, teses
e dissertações, acervos de bibliotecas, biblioteca eletrônica que permita acesso a
coleções de periódicos, estabelecimento de critérios para a seleção do material que
compõe o corpus do estado da arte, considerando tema, objetivos, metodologias,
conclusões, análises e elaboração das conclusões preliminares.
Diante disso, para nossa análise, tomaremos como recorte temporal o período
de 2000, último ano do século XX, até o ano de 2017. Nossa pesquisa foi realizada no
Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A BDTD integra o
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) no âmbito do
Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB), com apoio da Financiadora de Estudos e
Pesquisas (FINEP). Tem como objetivo reunir as teses e dissertações construídas em
todo o País, bem como produções brasileiras no exterior.
Atualmente, a BDTD conta com a colaboração de 108 instituições brasileiras de
ensino e pesquisa que ofertam programas de pós-graduação stricto sensu
(mestrado/doutorado), sendo registrados um total de 482.842 documentos dos quais
352.127 são dissertações e 130.715 são teses. Tal produção configurou-se como
significativa no momento de delimitação do reportório a ser pesquisado, pois as
produções reunidas têm contribuído para a produção do campo do conhecimento no
que se refere ao ensino da matemática.
Inicialmente, delimitamos como descritores para direcionar as buscas a serem
realizadas as seguintes palavras-chave: ensino de matemática, narrativas de professores
e narrativas de professores de matemática. Como resultado, localizamos 156 trabalhos,
contudo, durante a categorização do trabalhos percebemos que 07 desses trabalhos se
repetiam e 6 não foram possíveis fazer download do documento no repositório (BDTD),
sendo necessário buscar em sites alternativos ou repositórios31.
O Quadro a seguir apresenta a organização das produções e sua distribuição por
instituições no Brasil.
Quadro 01 – Produção do conhecimento por instituições (2000-2017)
Nº

INSTITUIÇÃO

PUBLICAÇOES

01

UFPA- PA

26

02

UNESP-SP

25

03

UFSCAR-SP

19

04

UNICAMP-SP

16

05

UFMG-MG

11

06

PUC-SP

9

07

METODISTA-SP

7

08

UFPR-PR

5

31

Diante das dificuldades para localização dos trabalhos estabelecimentos contato com autores dos textos
e também para (BDTD).
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09

UFRN-RN

5

10

PUC_CAMPINAS-SP

3

11

UEL- PR

3

12

UFABC-SP

3

13

UFC-CE

3

14

UFMS-MS

3

15

PUC_RS

2

16

UEPB-PB

2

17

UNISINOS- RS

2

18

USP-SP

2

19

UCS-RS

1

20

UFBA-BA

1

21

UFG-GO

1

22

UFJF-MG

1

23

UFPB-PB

1

24

UFS-SE

1

25

UFSC-SC

1

26

UFSM-RS

1

27

UFU-MG

1

28

UNIVATES-RS

1

Fonte: Elaboração do autor com base nos dos dados disponíveis em: http://bdtd.ibict.br/vufind/.

Dessa maneira, após a primeira parte da pesquisa, partimos para análise de 99
dissertações e 44 teses, totalizando 143 trabalhos, desenvolvidos por várias instituições
do país, conforme mostra o Quadro 01. Assim, nessa primeira análise buscamos
identificar a origem das teses e dissertações disponíveis no Portal, sendo destacado que
a maior parte das teses e dissertações encontradas no portal (BDTD) referentes à
temática estudada foram desenvolvidas por instituições públicas representando um
total de 75% das produções localizadas, prevalecendo as publicações nas instituições
federais.
No segundo momento, buscamos analisar as produções por região no recorte
temporal delimitado (2000-2017), como apresenta o Gráfico 01:
Gráfico 01: Distribuição da produção do conhecimento por região no Brasil (2000-2017)
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Fonte: Elaboração do autor com base nos dos dados disponíveis em:http://bdtd.ibict.br/vufind/.

Conforme observamos, no Gráfico 01, a região Sudeste concentra o maior
número de trabalhos sobre ensino de matemática a partir do olhar autobiográfico,
totalizando 62% dos trabalhos produzidos dentro do período de investigação
delimitado.
Tal discrepância em relação às demais regiões nos inquieta, sendo necessário
pensar esses resultados contextualmente. Para tanto, consideramos que essa
disparidade pode estar relacionada ao percentual de investimento distribuído no Brasil,
bem como a forma como o ensino tem se organizado ao longo da história da educação.
Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em
2016, apontam que o Sistema Nacional de Pós-Graduação registrou 266.818
matriculados entre mestrado e doutorado, sendo desse total de alunos 173.524 da
região sul e sudeste. Tais dados podem ser reforçados no Gráfico 02:
Gráfico 02: Distribuição das discentes de pós-graduação no Brasil 201632

Fonte:
Sistema
de
Informações
https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/.

32

Georreferenciadas

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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Nos últimos vinte anos, com o fortalecimento da produção acadêmica-científica,
com pesquisas que emergem em diferentes programas de pós-graduação pelo país, um
movimento se transforma em empenho de diferentes entidades (faculdades e
associações de financiamento de pesquisas) para o estabelecimento de uma política de
divulgação de seus trabalhos científicos (ROMANOWSKI, 2002).
Tal fortalecimento, pode ser identificado em pesquisas sobre o ensino da
matemática a partir do método autobiográfico, pois registra o um percentual elevado
de produções no recorte temporal delimitado.
Gráfico 03: ensino de matemática a partir do método auto(biográfico): 2000-2017
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Fonte: Elaboração do autor com base nos dos dados disponíveis em: http://bdtd.ibict.br/vufind/

No Gráfico 03, percebe-se que o início do século XXI foi marcado por um número
insignificativo de produções que abordaram o ensino da matemática a partir das
narrativas. Contudo, nessas quase duas décadas de estudo a produção apresenta uma
evolução, sendo marcada por avanços e retrocessos.
Podemos considerar que o crescente número de pesquisas e estudos que fazem
uso das narrativas devem-se ao fato de que:
A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas
compreendem a si próprias e aos outros. Tomando-se distância do
momento de sua produção, é possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao
"ler" seu escrito, que o produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de
ir teorizando a própria experiência. Este pode ser um processo
profundamente emancipatório em que o sujeito aprende a produzir
sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória. É claro que
esta possibilidade requer algumas condições. É preciso que o sujeito
esteja disposto a analisar criticamente a si próprio, a separar olhares
enviesadamente afetivos presentes na caminhada, a pôr em dúvida
crenças e preconceitos, enfim, a desconstruir seu processo histórico
para melhor poder compreendê-lo (CUNHA, 1997, p. 3).

Dessa maneira, o uso das narrativas configura-se como importante instrumento
de reflexão da prática docente, sobretudo, nas práticas de ensino da matemática,
regada, historicamente, pelo pensamento positivista e quantitativo.
Após a busca no portal, iniciamos o processo de categorização dos trabalhos
encontrados. Inicialmente, eliminamos 49 trabalhos, sendo 8 teses e 41 dissertações,
pois fugiam do universo da matemática, levando em consideração que todos os títulos
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devem ser temáticos e expressivos, ou seja, devem dar a ideia mais exata possível do
conteúdo do setor que intitulam (SEVERINO, 2007).
Em seguida, contávamos com 94 trabalhos acadêmicos entre teses e
dissertações. Portanto, analisamos os resumos e considerações buscando aquelas que
apontavam como objeto de estudo o ensino da matemática, bem como o método
autobiográfico. Tal análise nos possibilitou subdividir os trabalhos em duas categorias
principais: ensino de matemática e formação de professores.
No que se refere à primeira categoria (ensino de matemática) identificamos 41
(teses 12 - dissertações 29) produções acadêmicas e dissertações que abordaram a
categoria a partir das contribuições do método autobiográfico. Já na segunda categoria
(formação de professores) identificamos 53 teses e dissertações que abordam os
processos de formações de professores por meio da autobiografia.
Dessa maneira, em linha geral, as análises indicam que os trabalhos com
narrativas relatam situações e experiências vividas por professores e alunos durante
suas trajetórias de formação escolar, acadêmica ou profissional. Assim sendo, percebese que essas narrativas fazem emergir, anseios, expectativas, conceitos e concepções
que vão se ressignificando ao longo da vida e permite que cada sujeito que narra sua
história (re)construa sua autorreflexão, num processo de reflexividade biográfica
(PASSEGGI, 2010).
A colocação em comum de questões, preocupações e inquietações,
explicitadas graças ao trabalho individual e coletivo sobre a narração
de cada participante, permite que as pessoas em formação saiam do
isolamento e comecem a refletir sobre a possibilidade de desenvolver
novos recursos, estratégias e solidariedades que estão por descobrir
ou inventar. (JOSSO, 2007, p. 415).

Nesse sentido, o ensino configura-se como espaço de (re)criação das diferentes
histórias de vida e de formação dos sujeitos que nele integram. As narrativas como
instrumento de reflexão-ação-reflexão (FREIRE, 1997). Os trabalhos sinalizam, ainda,
para dois aspectos importantes: a narrativa autobiográfica como método de pesquisa,
o meio utilizado para o desenvolvimento metodológico das investigações, e como
prática de formação, na qual os sujeitos se formam com/pelas narrativas de si e do
outro, num processo de trocas constantes.
ALGUMAS REFLEXÕES
Nesse trabalho, analisamos a produção de conhecimento no que diz respeito ao
desenvolvimento de estudos que tratam o ensino da matemática a partir do método
autobiográfico entre os anos de 2000 a 2017.
Para melhor depreendermos dividimos nossas considerações em duas partes:
primeiro, no que refere-se a importância da pesquisa do estado da arte na produção do
conhecimento e na elaboração de novos estudos; segundo, sobre a contribuição do
método autobiográfico como possibilidade de reflexão das práticas de ensino e
formação no campo da matemática.
Dentre as contribuições da pesquisa do tipo estado da arte podemos destacar o
processo de reflexão sobre a necessidade de ampliação de investimento na pósgraduação, principalmente, em regiões menos favorecidas do nosso país. Além disso,
destacamos a contribuição das produções acadêmicas no processo de elaboração de
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novos estudos, pois os estudos em desenvolvimento partem sempre dos conhecimentos
produzidos e compartilhados historicamente.
Outro fator que merece destaque refere-se a necessidade de reflexão sobre o
processo de formação e ensino da matemática. Para isso, é inegável as contribuições
dos estudos com o método autobiográfico como fonte de reflexão da ação. Dessa
maneira, no campo da matemática, pode-se pensar em outras perspectivas de ensino
que superem determinações descontextualizadas.
Os últimos dezessete anos têm contribuído para o fortalecimento do método
autobiográfico como abordagem metodológica e formativa, na medida em que os
trabalhos apontam para o desenvolvimento de pesquisas e de acompanhamento
formativo docente. Percebe-se que nas narrativas emergem anseios, expectativas,
conceitos e concepções que vão se ressignificando ao longo da vida, permitindo que
cada sujeito, ao narrar sua história (re)construa sua autorreflexão profissional.
Admitimos que a pesquisa não dar conta de toda a produção com pesquisa
autobiográfica e professores de matemática, fazendo-se necessária a sua continuidade
e aprofundamento, no entanto, já nos oferece pistas da produção de conhecimento no
século XXI com relação ao ensino da matemática, na perspectiva do sujeito.
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CURRICULO E ENSINO: o uso de imagens como recurso pedagógico no ensino de
História. Há formação para isso?
Enock Douglas Roberto da Silva 33
Tiago de Souza Mariano 34
Paulo Augusto Tamanini 35
RESUMO: O presente artigo objetiva refletir sobre a aplicabilidade das imagens com
especial atenção às fotografias como recurso didático no ensino de História. Se um dos
propósitos do aprendizado é acender a criticidade do discente frente aos discursos
textuais, o ensino de História que se serve da cultura visual para lustrar seus saberes,
pode igualmente reforçaras imagens como registros que dialogam com os contextos,
com um tempo e com seus propósitos. Muitas das vezes as imagens são apenas
utilizadas como recurso pedagógico elucidativo e de afirmação de textos préestabelecidos. Contudo, a atual Historiografia percebe as imagens para além disso,
sendo em si outros textos, signos e construções verbais que transmitem também
saberes. Saberes estes que, na maioria dos currículos escolares, não são contemplados
como uma aposta didática promissora, uma vez que nos próprios Cursos de Licenciatura
disso não se tratou. Para tentar aclarar estas questões, utiliza-se como metodologia e
servindo-se de uma abordagem direta três entrevistas com professores de História, que
atuam no ensino fundamental e médio, buscando elencar os porquês desta ausência, as
possíveis causas dessa negação na utilização de técnicas e procedimentos de análise
crítica das fotografias no Ensino de História. A abordagem teórica sobre currículo está
pautada nos estudos de Alice Casimiro Lopes (2006, 2008), Elizabeth Macedo (2003,
2006), entre outros, e sobre as imagens como recurso pedagógico, nos estudos de
Bitencourt (2009), Litz (2009), Silva (2001, 1995) e Joly (1996), entre outros.
Palavras-chave: Currículo, imagens, recursos pedagógicos, ensino de história.
INTRODUÇÃO
Inicialmente é necessário entendermos o que compreendemos por “currículo”,
sendo que esse termo é usado com muitas significações e definições, portanto, é preciso
estabelecer no início o que realmente queremos abordar quando falamos em currículo
e imagens.
Essa palavra pode significar tanto os conteúdos de uma determinada área, como
o programa total de uma instituição, isso de maneira mais técnica e tradicional, lógico
que existem conflitos em relação a diversas teorias curriculares e suas definições. Mas
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há aqueles autores que enxergam o currículo muito além das normas, do escrito ou do
conteúdo em si, e defendem uma ideia de currículo voltada para as construções sociais
e históricas, que envolve tanto a política como o poder, para Alice Casemiro Lopes:
O estudo das políticas de currículo como construções histórico-sociais que
expressam relações de poder e finalidades sociais predominantes no
momento de sua execução. As políticas são constituídas por uma infinidade
de práticas, concepções, valores e intenções, as quais não são exclusivas de
nenhum contexto. Como argumenta Ball, as políticas são tanto sistemas de
valores quanto aos sistemassimbólicos: formas de representar, explicar e
legitimar decisões políticas (LOPES, 2006, p. 129).

Assim, torna-se relevante entender como os valores e os sistemas simbólicos
configuram significados e sentidos na legitimação social dos currículos, a partir das
muitas reinterpretações desses contextos curriculares. Ball (1994) defende que as
políticas de currículo devem ser entendidas tanto como discurso quanto como texto.
Neste sentido, Alice Lopes (2006), em diálogo com Ball (2000), apresenta a
seguinte caracterização para texto e discurso:
A política como texto corresponde à representação, mais ou menos legítima,
de inúmeras disputas, interpretações e alianças na negociação pelo controle
dos sentidos e dos significados nas leituras. Assim, os textos produzidos pelos
sujeitos e contextos, sejam eles registrados na forma escrita ou não, não
estão fechados nem tampouco apresentam significados fixos e claros. A
legibilidade dos textos depende do que se lê, de como se lê e do contexto
social da leitura. Já a política como discurso baseia-se nas práticas que
constituem os objetos de que se fala e nas regras que norteiam e direcionam
essas práticas. (LOPES, 2006. 180)

Nessa perspectiva, os discursos não podem ser compreendidos fora das suas
relações materiais, mas a partir de uma intrínseca conexão entre linguagem, práticas e
ações. Isso faz com que a política como discurso não possa ser entendida fora do
contexto histórico-social e das relações que estabelece com os outros contextos sociais,
como o campo econômico e o campo cultural. Neste sentido, a ideia de currículo tratada
no presente artigo aproxima-se do que defende os autores acima citados, quando
falamos em currículo e imagens, objetivamos desprender de significados fixos, e analisar
os saberes presentes nos livros didáticos de história tendo como foco não os seus
conteúdos “escritos” mas os conhecimentos subjetivados nas imagens que os ilustram.
Ou seja, as imagens presentes nos livros didáticos são também “conhecimentos’ fazem
parte do currículo, assim como qualquer outro conhecimento ou “conteúdo”.
Atualmente, as imagens tem representado uma grande expansão nos
materiaisdidáticos, com o avanço das tecnologias esse recurso que antes era visto
apenas como um detalhe de capa e poucas ilustrações tornou-se um recurso de apoio
pedagógico, de acordo com Bittencourt (2009, p. 360), “o uso de imagens para fins de
pesquisa e ensino tem se destacado e ao mesmo tempo exigido dos professores
tratamento metodológico adequado a fim de que sua utilização não se limite ao aspecto
ilustrativo para chamar a atenção dos estudantes”.
Mas, como isto tudo se dá na prática em sala de aula? Como os professores se
utilizam da figura, da ilustração para ensinar História? Existe interesse dos docentes em
se aprimorar e investir nesse tipo de formação ou especialização? Para equacionar tais
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curiosidades, lança-se mão de três entrevistas com três professores de História: dois do
Ensino Fundamental e um do Ensino Médio. As questões serão relativas ao interesse do
professor, aos recursos possíveis e, por último, a recepção desse tipo de didática em sala
de aula. Como as imagens fotográficas, por exemplo, podem ser utilizadas para abordar
questões-problemas? Assim, de meras ilustrações coadjuvantes do escriturístico, as
fotografias entronizam-se como mantenedoras da criticidade, tão cara à Historiografia.
A importância da imagem no ato de aprender é inquestionável. Para a produção
de cada imagem, uma intenção de seu autor, para sua utilização, outro sentido. A leitura
da imagem proporciona ao receptor um sentido, um significado próprio de acordo com
suas vivências, sendo um elemento do currículo pós-crítico, capaz de facilitar o processo
de interdisciplinarização do conhecimento.
O USO DE IMAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA
A disciplina História está repleta de imagens que podem vir a serem instrumentos
pedagógicos. Com a trajetória do ensino de História em nosso país, as imagens têm
contribuído para a formação da nacionalidade, com cultoáheróis e figuras públicas no
decorrer dos séculos XIX e XX. No Brasil, o ensino contribuiu para a constituição da nação
e de sua política por meio do uso de iconografias para fins educacionais. Quando nos
referimos ao conceito de imagem, consideramos as fixas e em movimento. Estas últimas
são mais recentes e, certamente, mais utilizadas em sala de aula.
A partir da história cultural, na década de 1980, passou-se a se interessar mais
pelos estudos sobre imagens, gerando experiências que foram muito importantes para
o ensino de história. Assim, a importância de utilizar imagens no ensino de história se
dá, principalmente, por essa ser uma linguagem portadora de significado, informações
e representação da realidade e subjetividades. Neste sentido, uma ideia de currículo que
preconiza o uso de iconografias requer compreender o contexto de produção, as
intencionalidades de quem a produziu, a fim de utilizá-la como fonte de pesquisa e
ensino, e assim, utilizando-as bem mais do que simples ilustrações. Nesse sentido,
independente da imagem que nos é apresentada, saber elaborar a leitura do material
visual considerando as especificidades das imagens, permitirá ampliar a capacidade
informativa. Esta não exclui a linguagem escrita e vice versa, pois ambas se
complementam, compartilham e trocam mensagens e significados.
O historiador Peter Burke (2004), afirma que as imagens são evidências para a
História, resquícios do passado que se encontram no presente. Esse pensamento
contrapõe-se à ideia de “pureza” obtida nas fontes” e defende o uso de imagens
juntamente com outros documentos. Paiva (2006, p.19), relata que “as imagens como
fontes na pesquisa em História tem instigado novas reflexões metodológicas”. Schmidt e
Cainelli (2004, pg 93) tratam a imagem como documento histórico a ser utilizado em sala
de aula, por que “tornou-se uma forma de o professor motivar o aluno para o
conhecimento histórico, de estimular suas lembranças e referências sobre o passado e,
dessa maneira, tornar o ensino menos livresco e dinâmico”.
Os docentes ao estimularem seus estudantes com a utilização de documentos
reconhecem ser instrumento didático porque pode possibilitar “tirar o aluno da
passividade e reduziria a distância de sua experiência e seu mundo de outros mundos e
outras experiências descritas no discurso didático” (SCHMIDT; CAINELLI, 2004, p. 93).
É preciso diferenciar a utilização de imagens no ensino com o objetivo de formar
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a capacidade crítica, da utilização de imagens na formação de historiadores, pois
estamos abordando a formação de estudantes da educação básica, portanto, tal recurso
poderá motivar os alunos para o pensamento crítico em relação a história. Segundo
Bittencourt (2009, pg. 329) “O professor traça objetivos que não visam à produção de
um texto historiográfico inédito ou a uma interpretação renovada de antigos
acontecimentos, com o uso de novas fontes”. Assim, propõe que os documentos podem
ser utilizados como recursos didáticos: retratando uma situação histórica, reforçando
determinadas ações de tempos e pessoas, servindo para introduzir temas de estudos:
Para que o documento se transforme em material didático significativo e
facilitador da compreensão dos acontecimentos vividos por diferentes
sujeitos em diferentes situações, é importante haver sensibilidade ao sentido
que lhe conferimos enquanto registro do passado. Nessa condição, convém
os alunos perceberem que tais registros e marcas do passado são os mais
diversos e encontram-se por toda a parte: em livros, revistas, quadros,
músicas, filmes e fotografias (BITTENCOURT, 2009, pg. 331).

O currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução
operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre planejamento e a
ação, entre o que é prescrito e o que realmente se sucede nas salas de aula. (Cool, 1999).
Entretanto, as experiências dos alunos, seus conhecimentos práticos, sua inserção
cultural, são aspectos fundamentais a serem considerados pelas práticas pedagógicas.
As imagens utilizadas na educação podem ser um meio de contextualizar a vida
cotidiana, tornando o ensino mais significativo e possibilitando uma visão mais crítica
sobre a utilização de imagens dos livros didáticos de história. Nesse sentido, estamos
refletindo sobre as imagens presentes nos livros didáticos, a fim de analisar os
significados dessas imagens e sua contribuição para o entendimento e o despertar da
curiosidade de pesquisa nos alunos da educação básica.
Conforme Silva (1995) “o professorado é fruto de modelos de socialização
profissional que lhes exigiam unicamente prestar atenção à formulação de objetivos e
metodologias, sem considerar objeto de sua incumbência a seleção explícita dos
conteúdos culturais”. Isso contribuiu para deixar nas mãos de outras pessoas os
conteúdos integrantes do currículo, gerando sua coisificação. Muitas vezes os
conteúdos parecem ser contemplados pelos alunos como fórmulas vazias, sem a
compreensão de seu sentido. Criou-se também a tradição de considerar-se o que está
apresentado no livro didático como única forma possível de ensinar, consequentemente
os professores tem dificuldade de pensar em conteúdos diferentes dos tradicionais.
(Silva, 1995).
A influência ideológica e os contextos de formação dos alunos também devem ser
levados em consideração nesse processo, para que estes se vejam como atores de sua
aprendizagem, e tomem consciência de seu protagonismo, enquanto aluno, cidadão e
sujeito histórico. Uma vez que a ideologia é uma representação, da relação entre os
indivíduos e suas condições de existência (ALTHUSSER, 1980). Isso por que ao
propormos aos nossos alunos a análise crítica de imagens que podem serem
encontradas tanto em livros didáticos como em vários meios de reprodução que vemos
no dia a dia.
Neste sentido, ao levarmos os nossos alunos a realizarem atividades em sala de
aula que os instiguem a entender que outras formas de linguagem, além da tradicional,
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é possível. Estamos também rompendo com a ideia de currículo tradicional, que dá foco
ao conhecimento do “escrito”. Em relação a concepção de currículo tradicional MACEDO
(2006) define como “a legislação, o material didático, conteúdos impostos e
pressupostos teóricos cristalizados”.
Uma abordagem que merece ser ressaltada em atividades dessa natureza diz
respeito a maneira de como tratar assuntos pertinentes a técnicas metodológicas de
intervenção na aprendizagem e em apresentar perspectivas aos professores como
forma de romper o cotidiano em sala de aula. Trabalhar com a análise de fotos, slides,
transparências, filmes, músicas, mapas, imagens que sejam significativos e relacionados
aos assuntos que estão sendo estudados, instigam o senso da observação e da
percepção. Quando se apresenta uma imagem ao aluno (fotografia, pintura, gravura
etc), ele pode associar a imagem que está vendo às informações que já possui, levando
em conta seu conhecimento prévio. Como toda imagem é histórica, o aluno pode
perceber a marca e o momento de sua produção.
As imagens presentes nos livros didáticos carregam um grande potencial
pedagógico, materiais de apoio e até mesmo as que vemos no nosso dia a dia. Na
formação inicial, nas licenciaturas, pouco ou nada se aborda em relação a perceber as
imagens como recurso de ensino, reproduzindo-as apenas como ilustrações, para deixar
o material mais atraente visualmente. Por isso, quando nos interessamos em utilizamos
como recurso, necessitamos realizar um estudo prévio, de técnicas e procedimentos, as
quais sugerimos algumas neste artigo, pois é importante que não percamos a
intencionalidade de usar as imagens sempre como forma de aprendizado e
conhecimento.
A historiadora Valesca Giordano Litz, afirma que:
Qualquer imagem precisa ser bem utilizada e bem explorada e, quando
necessário, articulada a um texto, passível de ser interpretada, pois,
representa uma determinada época. Dessa forma, se constituirá em uma
autêntica fonte de informação, de pesquisa e de conhecimento, a partir da
qual o aluno pode perceber diferenças e semelhanças entre épocas, culturas
e lugares distintos.(2009, pg 11)

Para o professor de história a definição dos objetivos de estudos é essencial no
que se refere à organização primária das imagens a serem trabalhadas em sala de aula
como suporte didático. Assim, um questionamento se torna cada vez mais relevante:
que critérios devem ser utilizados para selecionar as imagens e como realizar a sua
leitura junto aos alunos? Que papel desempenha a análise do passado no estudo de seus
laços com o presente?
O CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA CAPACITA O FUTURO PROFESSOR
A TRABALHAR COM IMAGENS?
Os tópicos anteriores versaram sobre a importância da aplicabilidade da cultura
visual no ensino de História em sala de aula. A imagem como recurso pedagógico e
didático atraiu um universo de pesquisadores: trouxe à baila muitos autores, teóricos,
professores que dissertam sobre isso. Contudo, uma provocação se faz necessária:o
professor de História recebeu formação especializada em seus cursos de Licenciatura
para trabalhar com imagens no ensino de História? Se não, como então exigir deles tal
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interesse? Não seria necessário então repensar os currículos de Licenciatura em História
e se atentar dos porquês desta lacuna?
Perguntas estas que podem ser aclaradas pelas vozes dos docentes diretamente
envolvidos em sala de aula. Para tanto, realizamos uma entrevista com três professores,
dois que atuam no ensino fundamental e um que atua no ensino médio. Tais docentes
serão identificados como Professor F1 (Fundamental 1) Professor F2 (Fundamental 2) e
Professor EM (Ensino Médio).
Uma das perguntas da entrevista buscou identificar se tais docentes costumam
utilizar ou recorrer às imagens dos livros didáticos de história como recurso pedagógico
em sala de aula, onde obtivemos as seguintes respostas:
PROFESSOR F1: Sim, utilizo fotografias para que as crianças possam conhecer
ou imaginar o assunto que estamos estudando. As fotografias sobre arte
rupestre são muito boas e vem ampliar o conhecimento de algo antigo e tão
importante para a formação da grade de ensino da disciplina de história para
nossos adolescentes.
PROFESSOR F2: Costumo sim, trabalhar com imagens no ensino de história.
De acordo com o conteúdo realizo pesquisas na internet e em livros para que
possa ter algumas imagens sobre determinado assunto que será estudado,
sendo essa uma maneira de ampliar os conhecimentos dos alunos.
Geralmente inicio o assunto por meio de uma roda de conversa, nesse
momento então mostro a imagem para que os alunos possam dizer o que
veem, ou seja, eles realizam a leitura de imagens deles ai vou moldando a
leitura deles de acordo com o conteúdo assim eles acabam compreendendo
melhor e se mantendo atenta a aula e a sua participação. Já que fotos quem
dizer o que vem na imagem e participar durante o enredo da conversa
(assunto).
PROFESSOR EM: Infelizmente, os professores de hoje em dia, tão atarefados
e sobrecarregados com carga horária e vários vínculos empregatícios,
procuram simplificar o máximo possível suas aulas, e recorrer a análise de
imagens é algo que requer uma preparação e estudos preliminares daquela
aula, então, particularmente, e sendo sincero, pouco recorro as imagens
contidas nos livros didáticos de história, quando temos uma que seja bastante
chamativa, faço uma apresentação superficial, mas compreendo a
importância de se recorrer de forma sistemática e estruturada.

Podemos ver, de acordo com as respostas dos professores que há uma
preocupação sobre o trabalho com as representações iconográficas no ensino de
História, as professoras do ensino fundamental afirmaram utilizar as imagens em suas
aulas, mas percebemos uma percepção que necessita de mais aprofundamento teórico
metodológico, a professora F1 resume o trabalho com imagens as fotografias, a qual
tenta suprimir a memorização e a reprodução de conteúdos – modelo didático tão
presente em nosso país. Neste sentido, reafirmamos que o estudo com imagens surgiu
como um novo paradigma historiográfico. De certo, o trabalho com imagens históricas
é o meio pelo qual se pode utilizar nas aulas recursos, como o cinema, a pintura, a
música, a arquitetura, o vídeo documentário, fotografia etc. Esses são recursos que
propiciam aos (às) alunos (as) a reflexão, a compreensão e a desconstrução de uma
história pacata e linear. No pensamento de Litz (2009b, p. 3):
Quando se trabalha com a análise de uma imagem, alguns procedimentos são
necessários no processo de ensino e aprendizagem, para que não se perca a
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intencionalidade: usar imagens sempre como forma de aprendizado e
conhecimento. Por isso, qualquer imagem precisa ser bem utilizada e bem
explorada e, quando necessário, articulada a um texto, passível de ser
interpretada, pois representa uma determinada época. Dessa forma, se
constituirá em uma autêntica fonte de informação, de pesquisa e de
conhecimento, a partir da qual o aluno pode perceber diferenças entre
épocas, culturas e lugares distintos.

Ao indagar os professores sobre a formação para o trabalho pedagógico com
imagens durante o curso de licenciatura, os mesmos afirmaram:
PROFESSOR F1: sim, durante a faculdade tivemos disciplinas de artes que e
nos ensinava a utilizar imagens de forma lúdica e pratica em sala de aula.
PROFESSOR F2: Lembro – me que no ensino de artes estudei sobre imagens,
mas não com as imagens voltadas para disciplinas especificas como história,
por exemplo, e sim só mesmo voltado para artes e para a realização de
atividades de leitura de imagens.
PROFESSOR EM: Na licenciatura em História não existe uma disciplina
especifica que trata da metodologia de analise de imagens ou o seu uso
pedagógico, mas em diversas disciplinas os professores tocavam nesse ponto
e abordavam de maneira transversal, entretanto, compreendo que o ideal
seria uma disciplina especifica, com foco nas imagens como recurso de
ensino.

Percebemos em todas as falas que não existiu uma formação especifica durante
a licenciatura que abordasse teorias e métodos da aplicabilidade de imagens no ensino
de História, as professoras do ensino fundamental minimizaram essa formação ao
ensino de artes, claro, é válido, as áreas estão relacionadas, entretanto, o objetivo desta
pesquisa é a análise do uso de imagens como recurso pedagógico no ensino de História,
que tem suas especificidades não comtempladas no ensino de artes.
Percebemos também que até mesmo aqueles profissionais que, em sua
formação, tiveram a oportunidade de trabalhar com imagens, encontraram dificuldades
para uma compreensão mais teórica e metodológica, também, com a falta de suporte
necessário para a explanação e o aprofundamento dos conteúdos. Assim, com os
diversos percalços formativos explanados, principalmente quanto à construção do
conhecimento necessário para uma formação mais plena. Por sua vez, para os outros
profissionais que tiveram a oportunidade de conhecer O uso das imagens no ensino de
história e estudar, durante a sua formação, mesmo sem ter sido em uma disciplina
especifica sobre a importância das imagens no ensino de História de forma diversificada,
é preciso que eles saibam compreendê-las, e não apenas saber como as imagens se
apresentam no livro didático, de forma limitada, presos ao material. Isso significa saber
programar as aulas utilizando esse recurso, que é rico para a assimilação do aluno,
enquadrando as imagens aos objetivos da aula, tornando a produção iconográfica um
suporte didático e uma experiência riquíssima de aprendizado para ambas as partes.
Concluindo este tópico com a contribuição dos docentes, perguntamos como
os professores avaliam as imagens, fotografias e ilustrações dos livros didáticos, assim,
objetivamos levantar suas opiniões sobre as facilidades e dificuldades encontradas ao
recorrer a estes recursos nos livros didáticos de História, os docentes apresentaram as
seguintes respostas:
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PROFESSOR F1: gosto de trabalhar com os livros e as gravuras são boas
e ajudam muito a criança, a ver como era antigamente algumas
cidades, vejo como um grande auxilio ao aluno na hora do estudo.
PROFESSOR F2: Bom como todos nos sabemos as fotografias servem para
registrar momentos, sejam eles pessoais ou históricos e para tirarmos nossas
primeiras conclusões sob o que estamos a vê. Com relação às fotografias,
imagens e ilustrações dos livros didáticos acredito que há certa carência,
principalmente na disciplina de história. Os livros didáticos deveriam conter
mais imagens que facilitasse a compreensão e imaginação do aluno diante o
conteúdo a ser estudado. Quando se fala sobre escravidão, por exemplo,
geralmente vemos apenas o escravo no tronco... Precisaria ter mais imagens
que demonstrasse outras vivencias dessa mesma cultura e acontecimentos,
como a carta de libertação dos escravos... é por esse motivo que sempre que
possível levo uma ou duas imagens para da inicio ao assunto, assim quando
formos ao contato com o livro o aluno já amplia seu olhar e aprendizagem
sobre o conteúdo em questão.
PROFESSOR EM: Os livros didáticos tem evoluído muito nos últimos
anos no que diz respeito a acompanhar o desenvolvimento
tecnológico e as gerações, os livros estão chegando cada vez mais
ilustrados, chamativos, e se aproximando cada vez mais aos contextos
e tribos. Na minha opinião contamos com um excelente recurso, só
não aproveitamos como realmente deveríamos.

Nas falas dos professores F1 e EM percebemos uma concordância quanto a
uma analise positiva das imagens constantes nos livros didáticos de História, ambos
afirmaram que são um bem estruturadas e um grande auxilio aos alunos e professores,
porém, a professora F2 nos diz que há carências nesses livros, principalmente nos de
História, e que os mesmos teriam dispor de um quantidade maior de imagens.
Logo, é necessário debatermos não apenas sobre a quantidade de imagens nos
livros, mas refletir sobre se as imagens que estão disponibilizadas possibilitam aos
educandos e às educandas novos olhares para a amplitude do ensino de História,
levando-os a compreender que cada iconografia tem uma especificidade; seja ela
pintura, desenhos, fotografias, elas têm histórias de quem a escreveu, pintou e/ou
desenhou, que já trazem fatos históricos, sociais, culturais e econômicos de
determinada época; assim é possível quebrar paradigmas de uma ideologia mecanicista
e reprodutora de um ensino monótono, mas que, de fato, é possível reverter esse
quadro para um ensino rico e significativo quanto à consciência histórica dos sujeitos
independentemente de qual seja sua posição social.
Na fala dos docentes que contribuíram com a pesquisa, de maneira geral,
podemos inferir que os mesmos tem a consciência de que podemos ajudar nossos
alunos, procurando saber como eles interpretam a realidade que o cercam, e que o
ensino de história com o uso da imagem deve ser feito de forma significativa, o
educando deve ser levado a questionar de forma consciente as possíveis
intencionalidades do registro e ter em mente que nenhum documento possui
neutralidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pensar em um currículo linear, baseado na ideia de um percurso gradual
deaprendizagem seria até certo ponto possível, se tivéssemos a possibilidade de nos
alienar nopróprio mundo em que vivemos, e se todos nós fossemos iguais na forma de
pensar, apreender e receber informações do mundo que nos cerca. Entretanto, como
cada indivíduo tem uma maneira particular de assimilar os conhecimentos com os quais
entra em contato, um currículo linear é simplesmente uma forma de massificar a
educação, até mesmo porque, quem pode afirmar que os conteúdos eleitos e a ordem
em que foram dispostos são os melhores? Neste artigo procuramos expor a ausência
em se trabalhar com imagens como recursos possíveis em sala de aula, como construção
do conhecimento, sendo uma das formas de se romper com a ideia de linearidade do
currículo. Consideramos as imagens como uma possibilidade de trazer o cotidiano para
a sala de aula, sendo um recurso que pode ser utilizado para mostrar as tendências
atuais da sociedade.
O trabalho com imagens deve possibilitar discussões sobre as condições de
produção daquela imagem, ou seja, o contexto social, temporal e espacial em que foi
produzida. Assim podem-se perceber seus significados, tanto para a época e sociedade
em que foi produzida como para outras sociedades, em outros períodos e contextos
históricos. Segundo Peter Burke (2004), as imagens não devem ser consideradas simples
reflexos de suas épocas e lugares, mas sim extensões dos contextos sociais em que elas
foram produzidas e, como tal, devem ser submetidas a uma minuciosa análise,
principalmente de seus conteúdos subjetivos. Portanto, é preciso que se obtenha o
máximo possível de informações sobre qualquer objeto iconográfico produzido, é
preciso interrogar, realizar uma leitura crítica, perceber quais são as intenções contidas
no mesmo: como e quando foi produzido, sua finalidade, seus significados e valores para
a sociedade que o produziu.
É certo que os resultados não podem ser generalizados, no entanto, essa pesquisa
pode contribuir de alerta e orientação para a formação de professores de que trabalham
cotidianamente com os livros didáticos. Se as disciplinas priorizam textos, não
considerando as novas linguagens/fontes de ensino, há grandes possibilidades de que
tal prática seja reproduzida. Os docentes devem reconhecer a necessidade de formação
dos estudantes para o trabalho com imagens, portanto, se a sala de aula não está
suprindo essas necessidades, é preciso promover outros espaços de estudos com o
intuito de sanar esse aspecto da formação e moldar os currículos para atentar-se a isto.
REFERÊNCIAS
BALL, Stephen. Cidadania global, consumo e política educacional. In: SILVA, L.H.(Org.).
A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 121-137.
BALL, Stephen. Diretrizes políticas globais e relações políticas em educação.Currículo
sem fronteiras, v. 1, n. 2, p. 99-116, jul./dez. 2000. Disponível
em:<www.curriculosemfronteiras.org>.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. 3ª
ed. São Paulo: Cortez, 2009, 408p.
BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru, SP: EDUSC, 2004,

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

63

264p.
______. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia.
São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997, 154p.
COLL, César. Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração
do currículo escolar; tradução de SCHILLING, Cláudio; revisão técnica de DEHENZELIN,
Monique. 4. ed. ED. Ática,1999.
SILVA, Tomaz Tadeu da.O currículo como fetiche: a poética e a política do texto
curricular. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) – Alienígenas na sala de aula: Uma introdução aos
estudos culturais em educação. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1995.
PAIVA, Eduardo França. História & imagens. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006,
119p.
LOPES, A. C. Currículo e epistemologia. Ijuí: Unijuí, 2006.
______. Políticas de integração curricular. Rio de Janeiro: EdUERJ/Faperj, 2008.
______.; MACEDO, E.The curriculum field in Brazil in the 1990s. In: PINAR, W. F. (Ed.).
International Handbook of Curriculum Research.New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2003. p. 185-204.
_________, MACEDO, E.; PAIVA, E. Mapping Researches on Curriculum in
Brazil.Journal of the American Association for the Advancement of the Curriculum,
Wisconsin, EUA, v. 2, n. 1, p. 1-30, 2006.
LITZ, Valesca Giordano. O uso da imagem no ensino de história. UFPR. Editora
universitária. 1ª ed. 2009.
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 1996, 152p.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

64

NARRATIVAS E VIVÊNCIAS NO PIBID: Contribuições para formação de docentes em
História
Fátima Nailena da Fonsêca Cordeiro36
Simone Maria da Rocha37
RESUMO: Este estudo tem como objetivo identificar algumas contribuições do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), para a formação de
professores de história. O PIBID trata-se de uma ação do Ministério da Educação (MEC)
por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
que visa aperfeiçoar e valorizar a formação docente para a educação básica. O programa
oferece bolsas a graduandos de licenciaturas que participam de projetos de iniciação à
docência, desenvolvidos em Instituições de Ensino Superior em parceria com a rede
pública de educação básica. Trata-se de uma pesquisa em andamento, que vem sendo
desenvolvida com base na metodologia qualitativa, a partir utilização de narrativas
(auto)biográficas, estas valorizam e exploram as dimensões pessoais dos sujeitos, seus
afetos, sentimentos e trajetórias de vida, e levam à percepção da complexidade das
interpretações dos sujeitos, ou seja, podemos contemplar o ser social de formas
diversas, entender como estudiosos (pesquisadores) fazem de suas experiências
sucessos e fracassos, conhecer os problemas que enfrentam e pensar com eles possíveis
caminhos a trilhar. Por se tratar de um estudo em andamento apresentamos como
corpus de análise duas narrativas (auto)biográficas orais, transcritas pelas
pesquisadoras. As participantes são duas ex-bolsistas do PIBID, hoje formadas em
história pela Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), na cidade de
Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. Dos resultados preliminares destacamos que as
narrativas (auto)biográficas nos possibilitam acessar subjetividades, modos de pensar,
sentir e vivenciar a profissão docente. Apreendemos aspectos sutis da constituição da
formação docente, como por exemplo as angústias, o medo, as incertezas da profissão.
Ao mesmo tempo, surgem nas narrativas a descoberta, o interesse e o desejo de ser
docente e atuar na transformação do mundo circundante. Com as narrativas
(auto)biográficas partilhadas pudemos compreender a relevância do PIBID na formação
docente. As aproximações entre teoria e prática, as vivências na escola desde os
primeiros períodos de curso, a socialização das experiências entre os profissionais
formados e os licenciandos em formação. As narrativas das participantes servem como
uma reafirmação do impacto do Programa no âmbito da formação docente, um alerta
de que é preciso investir numa formação dialógica entre prática e teoria, entre
universidade e escola. O PIBID tem sido esse lugar de encontro entre docentes e futuros
docentes. Todos ajudando na construção de escola mais democrática, de qualidade e
feliz.
Palavras-chave: Narrativas autobiográficas, formação, docência em história.
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INTRODUÇÃO
As investigações sobre os percursos formativos, a produção dos saberes
docentes, a construção de uma identidade e o desenvolvimento profissional e pessoal,
exigem um olhar que possibilite visualizar não somente as superficialidades aparentes,
mas antes, perceber e trabalhar com as subjetividades dos sujeitos, seus aspectos
singulares e as formas particulares no processo de formação pessoal e profissional, onde
os aspectos mais íntimos do ser humano possam construir uma interconexão com o eu,
o outro e o mundo.
As narrativas autobiográficas são importantes instrumentos de pesquisa por
possibilitar a autorreflexão da prática profissional e de si mesmo, contribuindo para um
processo de crescimento pessoal, profissional mais significativo, emancipatório, pois
possibilita a construção diária da prática, o que pode contribuir para a (auto)formação
do indivíduo.
Nesse sentido, Santos (2008, p. 214) afirma que “resgatar lembranças da escola,
rememorar a aprendizagem durante um curso, fazer um balanço de vida, registar a
prática docente num processo evolutivo faz parte de um contexto de formação”.
Para Ferraroti (2010), as narrativas (auto)biográficas são suficientes para dá
legitimidade a uma pesquisa, além disso, o autor enfatiza que as narrativas não são
apenas monólogos pronunciados a um observador, que está minimizado a um suporte
humano, ou seja, um gravador, toda entrevista é uma interação social completa, onde
podemos perceber o envolvimento de expectativas e valores implícitos.
Ressaltamos ainda que as narrativas autobiográficas são instrumentos de
investigação que se demostram proveitosos no que se refere a análise das questões de
formação docente, pois estas narrativas que são singulares, podem evidenciar o que
vem ocorrendo no plano social, perceber os relatos de trajetórias profissionais
(educadores) podem nos conduzir a compreender diferentes aspectos ligados as
questões educacionais
Ao utilizarmos as narrativas (auto)biográficas neste estudo, buscamos
reconhecer os sujeitos na posição de protagonistas de sua formação e principalmente
no processo de investigação sobre ela, em que não apresentamos um questionário de
perguntas a serem respondidas, nossa intenção é escutar o que podem nos contar de
suas experiências.
Partimos do pressuposto de que a partir das histórias de vida, podemos descobrir
como os educadores conhecem o ensino, como seus conhecimentos se encontrar
organizados e como ele se mostra a partir das suas experiências, desta forma podemos
depreender como estas questões refletem no ensino de hoje.
As narrativas (auto)biográficas como metodologia valoriza e explora as
dimensões pessoais dos sujeitos, seus afetos, sentimentos e trajetórias de vida, e levam
à percepção da complexidade das interpretações do ser, ou seja, podemos contemplar
o ser social de formas diversas, entender como estudiosos (pesquisadores) fazem de
suas experiências, sucessos e fracassos, conhecer os problemas que enfrentam e pensar
com eles possíveis caminhos a trilhar.
Diante disso, assumimos como objetivo identificar algumas contribuições do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), para a formação de
professores de história. Para tanto, utilizamos as narrativas (auto)biográficas como
método de pesquisa.
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METODOLOGIA
Pineau (2010, p. 240) conceitua as narrativas (auto)biográficas “como um meio
pessoal maior, e talvez incontornável, do exercício em um círculo diferente do ‘curvarse (fechar) reflexivo e desdobrar-se (abrir) narrativo’”, em que as obtenções de
informações são por meio de um terceiro, sendo este o próprio narrador.
Segundo Galvão (2005) as narrativas autobiográficas como abordagem de
pesquisa acabam propiciando um leque de possibilidades para os pesquisadores, na
medida em que fazem insurgir as histórias de vida, suas vivências, os elementos sociais
e culturais passam a ser evidentes, não de forma direta, mas nas entrelinhas, desta
forma abre-se margem para uma interpretação dos sentimentos que se encontram
envolvidos nas experiências que estão sendo compartilhadas pelo sujeito que conta a
sua história.
Para Galvão (2005) e Bueno (2002), os conhecimentos que são produzidos
através das pesquisas realizadas nesta perspectiva, podem servir como uma espécie de
lente hermenêutica para a compreensão das experiências vivenciadas por cada um,
desta forma assumindo a subjetividade como um objeto de estudo.
Além disso, ao trabalhar com as narrativas (auto)biográficas, estamos trazendo
para nosso cenário de discussão as oralidades, segundo Rocha (2003), foi durante as
mudanças que ocorreram na historiografia francesa, e as modificações da historiografia
tradicional, que abriram espaço para um processo de valorização das oralidades, onde
se pode abrir espaço para as vozes que eram silenciadas, de forma peculiar os
historiadores da educação puderam trazer como cerne de suas discussões as memorias
sociais que se encontravam ausentes.
Para Bosi (2001) a memória como componente imprescindível, não é fixada
apenas no campo das subjetividades, pois as vivências dos sujeitos são singulares, estas
são substratos que se articulam dentro dos contextos históricas, sociais, culturais e toda
a diversidade estética, política e econômica.
Thompson (1992) vem nos afirmar que invocar a presença da memória e das
oralidades, pode restaurar as pessoas que fizeram e vivenciaram a história, um lugar
nesta história, mediante suas próprias palavras, ou seja, relembrar e narrar perpassa a
produção de uma biográfica, mas cada narrador acaba produzindo uma concepção
pessoal do que viveu desta forma, a obra final vêm carregadas de sentimentos, emoções
e surpreendentes significados.
Por se tratar de um estudo em andamento apresentamos como corpus de
análise duas narrativas (auto)biográficas orais, transcritas pelas pesquisadoras. As
participantes são duas ex-bolsistas do PIBID, hoje formadas em história pela Faculdade
de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), na cidade de Limoeiro do Norte, Estado
do Ceará. Ambas iniciaram o curso em meados de 2012, concluindo em dezembro de
2015. Quando licenciadas atuaram como bolsistas no ensino fundamental, sendo estas:
Escola de Educação Básica Ministro Allysson Paulinelly, Escola de Ensino Fundamental
Pe. Joaquim de Meneses, ressaltamos ainda que todas são da rede pública, tendo por
instituição mantedora a Secretaria de Educação de Limoeiro do Norte/CE.
As narrativa (auto)biográficas foram coletadas durante o mês de Junho de
2017, na cidade de Limoeiro do Norte, nas dependências da Faculdade de Filosofia Dom
Aureliano Matos-FAFIDAM, estas foram gravadas e transcritas na integra. Destacamos
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que as ex-bolsistas são professoras em escolas públicas municipais, as mesmas
ministram a disciplina de História.
Dentre os procedimentos realizados antes de iniciar as entrevistas explicamos
nossas intenções e objetivos desta referida pesquisa, em seguida foi feito uma única
pergunta, onde questionamos, Como o PIBID contribuiu para a sua formação? A partir
deste questionamento as docentes passaram a tecer suas histórias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), tem sido
referência quando se trata de formação inicial e continuada de professores,
proporcionando aos discentes dos cursos de licenciaturas maior contato com o principal
espaço de atuação dos professores, a escola. Além disso, contribui para novos avanços
e garante a formação dos discentes, professores e supervisores que também se
vinculam ao programa.
Ao inserir o licenciando nas escolas cria-se um vínculo positivo, constituindo um
diálogo e interação entre supervisores, coordenadores de área e os próprios licenciados,
tornando a escola também responsável pela formação docente dos licenciados,
aproximando ainda a teoria da prática. A inserção dos mesmos na escola os ajuda a
compreender o espaço escolar, e juntamente com os profissionais da educação
identificar os problemas de ensino-aprendizagem com vistas a possíveis soluções.
O programa cria oportunidades de participação nas experiências
metodológicas e tecnológicas das práticas docentes, por vezes, inovadoras e
interdisciplinares, na tentativa de superar alguns problemas encontrados no processo
de ensino e aprendizagem, além disso, mobiliza os professores que já atuam nas escolas
a ser colaboradores da formação dos docentes iniciantes.
Percebendo que um dos objetivos do PIBID, é uma aproximação da escola
básica com a universidade, onde graduandos são inseridos no ambiente escolar para
acompanhar seu cotidiano. Consideramos necessário ouvir os docentes que passaram
por esta experiência, pois a partir das narrativas desses educadores, podemos
apreender as implicações deste programa em suas práticas de ensino.
Desta forma, ressaltamos que este estudo se faz importante, pois será possível
compreender dos educadores as suas dificuldades no exercício da docência, e suas
considerações em relação a teoria e prática, acreditamos que ouvir estes professores
que se encontram no exercício da profissão pode nos proporcionar alternativas para
melhor pensar o ensino de história. Destacamos que as trocas de experiências e os
saberes construídos a partir delas, também nos levaram ao interesse de realizar este
estudo, pois acreditamos que os conhecimentos constituídos em conjunto se
concretizam e se tornam relevantes para a formação docente.
De acordo com Silva (2013, p. 3)
O PIBID reconstrói a noção de escola como lugar de produção
identitária de sujeitos diversos. Aos licenciados a escola passa a ser o
lugar em que o ser sujeito educador se evidencia nas possibilidades de
atuação nos processos formativos. Trata-se, pois, de ofertar uma
formação mais humanística e intelectual ao professor, o que lhe
permite compreender e atuar na sala de aula nas condições reais em
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que o tempo passa a ser elemento determinante para a compreensão
do que se deve fazer em uma sala de aula.

O PIBID proporciona ao licenciando ser inserido no contexto da escola desde o
início de sua formação, isso pode garantir uma experiência e uma formação
diferenciada, integrada a saberes essenciais da profissão. A universidade atua junto ao
estudante na formação acadêmica, de cunho mais teórico, mas a experiência de sala de
aula, a prática, é um saber essencial a formação que só pode ser adquirido nas vivências
cotidianas escolares.
Nesse sentido, Nóvoa (2003, p. 5) diz:
É evidente que a Universidade tem um papel importante a
desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, de
sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial
de um professor adquire-se na escola, através da experiência e da
reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por uma
espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios.

O professor deve ser capaz de mediar e compreender que os conhecimentos
adquiridos na universidade devem ser passados para os discentes dentro de suas
possibilidades de construção de conhecimentos e contexto de vivências. Contudo, é de
fundamental importância evidenciar que além da formação teórico-prática, o professor
em formação, precisa atentar-se para o desenvolvimento de pesquisas vinculadas a
prática em sala de aula. A pesquisa é uma importante ferramenta de crescimento
pessoal e profissional, para qualquer sujeito e de qualquer área de atuação. O perfil de
professor exigido pelo mercado técnico-cientifico informacional é o
professor/educador/ pesquisador.
Nesse contexto, Pereira (2007, p. 41) afirma:
[...] os estudos sobre a formação do professor voltam-se
crescentemente para a compreensão dos aspectos micros sociais [sic],
destacando e focalizando, sob novos prismas, o papel do agentesujeito. Nesse cenário, privilegia-se hoje, a formação do professorpesquisador, ou seja, ressalta-se a importância da formação do
profissional reflexivo, aquele que pensa-na-ação, cuja atividade
profissional se alia à atividade de pesquisa.

Desse modo, é essencial (re)pensar discussões, debates e os desafios da
articulação teoria e prática como elementos essenciais a formação do professor na
atualidade. É de fundamental importância que junto a estas questões se discuta e
possibilite oportunidades de formação de educadores mediada pela pesquisa. Nesta
perspectiva, o PIBID contribui para além da formação inicial solidificada em práticas,
oportuniza o professor a ser também um pesquisador.
Segundo Silva (2013, p. 3), “o PIBID pode ser comparado como uma espécie de
residência, em que o licenciando tem a oportunidade de, quando da sua formação
universitária, inserir-se na escola, bem como em todas suas ações”.
Nessa perspectiva, buscamos nas narrativas (auto)biográficas dos ex-bolsistas
do PIBID conhecer as contribuições do Programa e depreender se ele pode interferir e
influenciar na formação do licenciando. O PIBID poderia possibilitar mesmo uma
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articulação dos seus saberes adquiridos na universidade com os saberes práticos da
escola? O que nos dizem os ex-bolsistas a esse respeito? Suas narrativas nos dão pistas
acerca de seus processos de formação?
As narrativas (auto)biográficas permitiram que as participantes do presente
estudo pudessem falar livremente, sendo conduzidas, inicialmente pelo seguinte
questionamento: como o PIBID contribuiu para a sua formação?
A fim de respeitar o direito de anonimato das participantes, nomearemos aqui
de bolsista I e bolsista II. Com relação as contribuições do PIBID para a sua formação, a
bolsista I (2017), conta que:
[...] antes de assumir definitivamente a carreira docente, participei de
programas institucionais que me colocaram na escola, através de
formações continuadas, apoio didático aos professores e contato
direto com os alunos, podendo contribuir para a aquisição de vários
conhecimentos. Isso fez com que eu me motivasse ainda mais. Dentre
os programas que participei, além das tutorias de disciplinas ofertadas,
o que mais influenciou em minha carreira foi o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, que me levou
imediatamente, para dentro das salas de aula de Ensino Fundamental.
Dentro desse programa pude reafirmar o encantamento pela carreira
docente, em especial pela disciplina de História, podendo ter um
primeiro contato com as escolas públicas da cidade em que eu
estudava, revivendo experiências, algumas até angustiantes, como
estudante que fui, da rede pública de ensino. Esse primeiro contato
com a docência através do programa, veio juntamente com o meu
primeiro emprego na área, em 2012. Comecei lecionando,
primeiramente, na área da minha formação inicial (Licenciatura em
História) e hoje leciono também, Língua Espanhola e Língua
Portuguesa, que são outras duas áreas pelas quais sempre demonstrei
interesse em estudar, graças ao PIBID e a aprendizagem que veio a
mim através dele.

Podemos observar a importância do PIBID na formação inicial da bolsista I, desde
a percepção de que teve a possibilidade de adquirir conhecimentos de sua profissão, a
motivação para ser professora, os dilemas que enfrenta na profissão, sobretudo diante
das situações de vida dos estudantes da escola pública. Ela reconhece que o Programa
possibilitou a construção de uma identidade docente mais segura, na medida em que
pôde articular teoria e prática, desde o início de sua graduação.
A bolsista II (2017), no mesmo sentido, ressalta que:
[...] o Programa me possibilitou um aprimoramento no processo da
minha formação, através do contato direto com a sala de aula eu pude
perceber a dimensão do que ensinar, de como a formação dos seres
sociais que serão atuantes dentro da sociedade é importante. Nesse
período eu passei a compreender a dimensão do que é ser educador
percebi que meu papel vai muito mais além de explicação de
conteúdos escolares, observar as salas de aula me causaram
inquietações onde passei a questionar como deveria ser a minha
postura frente aos alunos? Como eu seria na qualidade de professora?
E esse exercício de questionamentos foram muitoprecioso para a
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profissional que sou hoje, no entanto eu acredito que ser educador é
sempre estar em construção.

As narrativas das participantes nos faz perceber que o PIBID colaborou,
principalmente na interação com a sala de aula, destacamos na fala da bolsista I, que
foram as práticas realizadas dentro do projeto que propiciaram, na sua formação,
vivências que contribuíram para a mesma interessar-se em lecionar outras disciplinas.
Na fala da bolsista II, durante nosso diálogo foi perceptível algumas pausas seguidas de
silêncios, onde ela nos relatou estar pensando sobre suas práticas e suas vivências,
expondo alguns questionamentos sobre sua atuação como educadora, com isso, foi
possível perceber que o ato de narrar sobre suas vivências provoca uma espécie de
reflexão sobre as práticas e as experiências vividas.
Suscitando tais questões Arroyo (2000, p. 199), ressalta que ser professor “se
mistura com o que se pensa, sente, com auto-imagens, com possibilidades e limites,
com horizontes humanos possíveis como gente e como grupo social e cultural”.
Observamos nas narrativas das ex-bolsistas do Programa que suas incertezas e
inexperiências, foram geradores de inquietações durante suas trajetórias acadêmicas,
além disso, e que ingressar no PIBID contribuiu para uma aproximação com a escola, e
com o seu processo de construção da profissão de docente.
Para, além disso, a aproximação do cotidiano escolar, o exercício da docência e
as relações de ensino e aprendizagem foram também geradores de conflitos internos,
principalmente no que se refere ao exercício de ser educador. Segundo Nóvoa (2013), a
formação docente ocorre a partir de um projeto de si e com o outro, ou seja, enfatizase a necessidade dos professores terem um lugar predominantemente reservado na
formação dos seus colegas, isto é a necessidade da formação de professores se fazer a
partir de dentro da profissão.
Libâneo (2004), nos lembra que a construção da identidade profissional do
educador é constituída no período ao qual os mesmos estão se profissionalizando, no
diálogo entre teoria e prática. E percebemos que o PIBID contribui diretamente nessa
interface.
Desse modo, podemos destacar a relevância da socialização das experiências e
como estas nos possibilitam novos olhares e reflexões, além disso, apontar
possibilidades de construção dos saberes em conjunto e/ou comunhão, que podem
fazer parte das nossas trajetórias docentes, é sempre um desafio para quem faz
pesquisa em educação.
CONCLUSÃO
Nosso intuito nesse estudo foi conhecer algumas contribuições do PIBID para a
formação de professores de história. Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, não
apresentamos resultados concluídos, mas sim reflexões iniciais que nos conduz a novos
questionamentos. Porém, como resultados preliminares podemos inferir que as
narrativas (auto)biográficas nos possibilitam acessar subjetividades, modos de pensar,
sentir e vivenciar a profissão docente. Apreendemos aspectos sutis da constituição da
formação docente, como por exemplo as angústias, o medo, as incertezas da profissão.
Ao mesmo tempo, surgem nas narrativas a descoberta, o interesse e o desejo de ser
docente e atuar na transformação do mundo circundante.
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Com as narrativas (auto)biográficas partilhadas pudemos compreender a
relevância do PIBID na formação docente. As aproximações entre teoria e prática, as
vivências na escola desde os primeiros períodos de curso, a socialização das experiências
entre os profissionais formados e os licenciados em formação, considerando que as
vivencias diárias na escola possibilitaram aprendizagens que contribuíram de forma
singular para construção das profissionais que são hoje.
Por fim, num atual contexto político e econômico do Brasil a educação tem sido
alvo de cortes cada vez mais elevados. O PIBID tem sofrido com a diminuição de bolsas
e recursos nas universidades. As narrativas das participantes servem como uma
reafirmação do impacto do Programa no âmbito da formação docente, um alerta de que
é preciso investir numa formação dialógica entre prática e teoria, entre universidade e
escola. O PIBID tem sido esse lugar de encontro entre docentes e futuros docentes.
Todos ajudando na construção de escola mais democrática, de qualidade e feliz.
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IMAGENS E MEMÓRIA E O ENSINO DE HISTÓRIA: a aplicabilidade dos Quadrinhos
(HQs) como metodologia de Ensino de História.
Jonathan Diógenes Costa38
Paulo Augusto Tamanini39
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal pensar a aplicabilidade dos
Quadrinhos (HQs) como metodologia para o Ensino de História, no Ensino Fundamental.
Entendendo a escola como um espaço dinâmico de apreensão do conhecimento,
procura-se demonstrar a importância das imagens em quadrinhos na capacitação da
prática docente de forma mais sistemática e significativa. A metodologia para a
investigação pautou-se em levantamento bibliográfico sobre a temática, utilizando-se
para isso a aplicação de oficinas e analise com os alunos. Logo, a partir de pressupostos
teóricos, didáticos e práticos, pretende-se construir metodologias mais eficientes para
o trabalho com quadrinhos nas aulas de História.
Palavras-Chaves: Ensino de História; Memória e Imagens; História em Quadrinhos
(HQs).
INTRODUÇÃO
A produção do saber historiográfico está diretamente ligado às correntes
teóricas de sua época e o ensino de História por sua vez segue este saber servindo de
instrumento para sua difusão. O uso de imagens no Ensino de História é algo
relativamente novo, sobretudo no Brasil. A influência metodológica que dominou o
saber historiográfico em nosso país até a década de 80, suprimiu em grande medida a
“icnografia” e outras fontes do processo de ensino, transformando o Ensino de História
de certa forma em uma atividade de constante e intensa “memorização”, o que levou
ao desgaste e incompreensão de discentes ao longo de tal processo.
Desde que a Escola dos Annales direcionou o que podemos perceber como
“evidências” da História, a partir de cada objeto que signifique a presença do homem,
descortinou-se um mundo totalmente novo para o historiador, um mundo muito mais
amplo e cheio de possibilidades do que aquele observado apenas através da
documentação escrita e oficial. Nesse novo mundo, novos personagens passaram a fazer
parte das cenas históricas, como nos fala a Marjory Cristiane Palhares:
Essa cortina já começara a ser descerrada com as reflexões marxistas que apontavam
outros agentes no processo histórico quando apontou a luta de classes como
elemento importante para compreender a história. Com isso, já não eram somente
os reis, generais, papas, e outros personagens desse tipo que faziam a história, mas
adentram à cena histórica outros personagens, aqueles até então deixados de fora,
como camponeses, operários, e os desempregados, enfim, os trabalhadores
(PALHARES, 2009, p.3).
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Nesta perspectiva, amplia-se o arsenal de ferramentas disponíveis e legítimas ao
profissional do Ensino de História. O “planejamento” é uma destas ferramentas
indispensáveis na vida do educador, pois não há nada que o impeça de adentrar outros
campos que estejam para além das “fontes ditas tradicionais” (escritos, documentos e
textos oficiais) de um currículo já cristalizado. O uso que se faz de “novos recursos
didáticos” (oralidade, imagens, cultura, memória, HQs... etc.) deve ser vastamente
explorado, questionado e rediscutido como elemento essencial na construção do
processo de ensino-aprendizagem.
É inegável essa necessidade de integrar as diferentes e “novas” linguagens em
todos os níveis de ensino. E sua utilização na disciplina de História vem contribuindo
para a dinamização do cotidiano da sala de aula, diversificando a prática do ensino da
disciplina, permitindo uma melhor compreensão por parte dos alunos, dos “saberes e
mensagens” adquiridas e passadas.
Sendo assim, os professores vivem o constante desafio de desenvolver práticas
pedagógicas mais eficientes, mantendo-se sempre atualizados sobre as novas
metodologias de ensino. Pois a compreensão dos conteúdos históricos podem ocorrer
de diversas maneiras, utilizando-se de diferentes meios, “fugindo um pouco”, do
engessado e tradicional livro didático.
Para tanto, a escolha da proposta da aplicabilidade de histórias em quadrinhos
(HQs) para o ensino de História, busca romper com a metodologia centrada nestes
aportes teórico/metodológicos como o livro didático, fonte de informação e reflexão a
respeito da História, buscando então, possibilidades de tornar o trabalho em sala de aula
mais prazeroso tanto para o aluno como para o professor.
Contudo devemos entende-la apenas como mais um “recurso”, que se utilizado
de maneira correta, pode lograr excelentes resultados, e não a tomemos como “uma
receita de bolo milagrosa e infalível” como nos fala Waldomiro Vergueiro em sua obra
“Como usar histórias em quadrinhos em sala de aula” (2007, pág. 106). “O que nos cabe
como pesquisadores é saber interpretar signos visuais, com suas especificidades”.
Torna-se uma necessidade, pois vivemos em uma era de imagens que nos
chegam de forma cada vez mais veloz, dinâmica e inovadora. O saber manipular o uso
da imagem visual em História deve ir muito além. É preciso, também, se perguntar: o
uso que faço desse instrumento, realmente auxilia o meu aluno nesse processo? Ele
realmente apreende conteúdo e conhecimento? De que maneira as imagens que
passam por nossos olhos nos afetam ou refletem aspectos da sociedade em que
vivemos? (LITZ, 2009).
APRENDER ATRAVÉS DE UMA NOVA LINGUAGEM.
Nos textos publicados por Alexandre Barbosa, “Uso das HQS no Ensino (2004)” e
da Marjory Cristiane Palhares, “História em Quadrinhos: Uma Ferramenta Pedagógica
para o Ensino de História (2008)” caem muito bem como aporte para essa discussão.
Pois as histórias em quadrinhos a cada momento tem alcançado uma dimensão
considerável no meio de comunicação de massa, cada vez mais os quadrinhos estão
sendo “avidamente adquiridos e consumidos por um público fiel” (BARBOSA, 2004).
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Não resta dúvida de que as HQs têm a potencialidade de uma nova linguagem,
transmitir para o leitor o aprimoramento cultural e moral, ao contrário dos que ainda
pensam que as HQs são um simples objeto de aventuras fantasiosas.
As histórias em quadrinhos podem ser utilizadas para introduzir um tema, para
aprofundar um conceito já apresentado, para gerar discussão a respeito de um assunto,
para ilustrar uma ideia. Não existem regras para sua utilização, porém, uma organização
ou um planejamento deverá existir para que haja um bom aproveitamento de seu uso
no Ensino podendo desta forma, atingir o objetivo da aprendizagem.
Um dos componentes importante das HQs é que:
Cada quadrinho tem que trazer em si uma densidade muito grande de informações,
para que o leitor compreenda o que o autor da mesma está tentando passar como
mensagem. (PALHARES, 2009, p. 5).

Todas essas informações devem estar contidas na imagem e no texto, formando
um conjunto harmonioso e não enfadonho. Continuando:
Há que haver uma complementaridade entre imagem e texto, para que aquele
monte de desenhos e palavras, separados entre si por quadros, faça sentido, e passe,
para quem lê, a emoção que é pretendida. (PALHARES, 2009, p. 5).

A imagem e o texto, complementando-se, devem dar conta de passar ao leitor
toda a gama de emoções e informações necessárias para a compreensão do enredo.
Cada quadrinho deve ser como que um retrato fiel ao exato instante em que a cena
ocorre, dando sentido à sequência de quadrinhos tanto os que a antecederam, como os
que virão. Retomando Marjory Cristiane Palhares:
Cada quadrinho traz vários elementos que devem apresentar equilíbrio entre si,
como os personagens principais e secundários, seu posicionamento na cena, as
expressões faciais e corporais, o cenário, a perspectiva, o enquadramento, o jogo de
sombra, luz e cores. O cenário deve conter todos os elementos que a cena requer, é
imprescindível a presença de cada um dos componentes para o enriquecimento da
cena, para dar a densidade emocional e artística, sem, no entanto, haver uma
poluição de informações desnecessárias, ou empobrecimento, pela falta de
elementos que contribuam para a perfeita transmissão da mensagem que se deseja.
(PALHARES, 2009, p. 5).

Analisar histórias em quadrinhos no campo escolar é uma forma significativa e
dinâmica para os alunos “lerem, escreverem, criarem, pesquisarem, dramatizarem
sobre a vida” (INÁCIO, 2003). A importância das histórias em quadrinhos nas escolas é
tratada por Araújo, Costa e Costa (2008, p. 29) quando anunciam que:
[...] os quadrinhos podem ser utilizados na educação como instrumento para a
prática educativa, porque neles podemos encontrar elementos composicionais que
poderiam ser bastante úteis como meio de alfabetização e leitura saudável, sem falar
na presença de técnicas artísticas como enquadramento, relação entre figura e
fundo entre outras, que são importantes nas Artes Visuais e que poderiam se
relacionar perfeitamente com a educação, induzindo os alunos que não sabem ler e
escrever a aprenderem a ler e escrever a partir de imagens, ou seja, estariam se
alfabetizando visualmente.
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A percepção que as histórias em quadrinhos poderiam ir além do
entretenimento e serem usadas de modo eficaz na educação foram registrados por
Waldomiro Vergueiro (2007, p. 17):
[...] as primeiras revistas de quadrinhos de caráter educacional publicadas nos
Estados Unidos, tais como True Comics, Real Life Comics e Real Fact Comics, editadas
durante a década de 1940, traziam antologias de histórias em quadrinhos sobre
personagens famosos da história, figuras literárias e eventos históricos [...].

O autor, em suas pesquisas afirma os benefícios das HQs para os professores
trabalharem em sala de aula, pois as HQs auxiliam os alunos a ampliar a compreensão
de conceitos e enriquecer vocabulário, obrigando o leitor a pensar na informação, tem
caráter globalizador e também podem ser utilizados em qualquer nível escolar. O
próprio autor explicita:
[...] há varias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano das
crianças e jovens sua leitura e muito popular entre eles. A inclusão das HQs na sala
de aula não é objeto de qualquer tipo de rejeição por parte dos estudantes, que, em
geral, as recebem de forma entusiasmada, sentindo-se, com sua utilização,
propensos a uma participação mais ativa nas atividades em aula. As histórias em
quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aula,
aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso crítico. (VERGUEIRO, 2007, p. 21).

Luyten (2011) e Santos (2003), afirma que as HQs utilizadas na escola, trazem
grandes benefícios, “o emprego das imagens com textos articulados aos conteúdos
estudados, permite tornar conteúdos complexos mais claros para os alunos”.
O objetivo final da linguagem é sempre se comunicar com a melhor precisão
possível. Quanto mais ricas, variadas e bem ditas forem às palavras, melhor nosso
interlocutor irá entender nossa mensagem e entender o nível de detalhamento de nossa
descrição.
METODOLOGIA:
Analisar as imagens em quadrinhos?
É uma abordagem que merece ser ressaltada em atividades dessa natureza. Diz
respeito à maneira de como tratar assuntos pertinentes a técnicas metodológicas de
intervenção na aprendizagem e em apresentar perspectivas aos professores como
forma de romper o cotidiano em sala de aula. Trabalhar com a análise de quadrinhos e
imagens tem que ser significativo e relacionar-se aos assuntos que estão sendo
estudados. É ir um pouco além do que se tem como compreensão comum de lazer, pois
instiga a reflexão e o senso crítico da observação e da percepção no aluno, ao
reconhecer: linha cronológica, simbolismos, técnicas, ideologias, linguagens (visuais/
escritas) e a interpretação dos contextos, correlacionando-os ao vivenciado pelo
discente em seu cotidiano.
Cuidados que devemos ter com a utilização das hqs
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No caso especifico da disciplina de História, os quadrinhos podem ser utilizados
de diferentes maneiras ou sob diferentes enfoques, como nos fala Túlio Vilela sobre “as
HQs nas aulas de História”: “Elas servem para ilustrar ou fornecer uma ideia dos
aspectos da vida social de comunidades do passado” (VILELA, 2010, p. 109). Nesse caso
seriam utilizados os quadrinhos considerados “históricos”, isto é, ambientados em
épocas muito anteriores aquela em que foram criados. Podemos ver na HQ “Luta contra
Canudos” que remonta a história do povoado de Canudos e de sua trajetória em fins do
século XIX. Partindo de referências históricas e relatos da época, os autores mostram,
em quadrinhos dinâmicos e detalhados, todo o drama e a intensidade de um dos
episódios mais marcantes de nossa história. Trazendo consigo um enredo marcante,
acontecimentos cronológicos e o debate sobre movimentos messiânicos40 na época de
nossa república oligárquica no Brasil.
Vejamos um trecho retirado da HQ Luta contra Canudos:
Figura 1 - Movimento messiânico de Conselheiro

Fonte: (Steves, 2014, p. 2)

A história foi seccionada em capítulos, o que possibilita ao educador trabalhar
determinados recortes temporais e eixos temáticos como: as oligarquias, ideologia,
contexto, sociedade, movimento messiânico, poder e economia. Convém lembrar, no
entanto, que toda obra de ficção histórica fornece mais informações a respeito da época
que foi criada do que sobre a época que foi ambientada. E um dos aportes é o linguajar
presente nos balões que trazem muito do modo de pensar contemporâneo.
40

“Messianismo” significa o retorno de um enviado divino libertador – messias, retorno do ser divino
enviado pela divindade para libertar a humanidade. É a crença na volta do messias para cumprir a causa
de um povo oprimido que acredita na sua “eleição ou chamado para tarefas sagradas” ou não religiosas.
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Outra importante consideração a ser feita é o de que nem toda história em
quadrinhos é necessariamente ficcional. Muitas delas tem caráter autobiográfico ou
semiautobiográfico e visam reconstituir momentos e memórias da vida de seus autores;
ou pelo menos, como ele gostaria que ficassem registrados para a posteridade. Túlio
Vilela fala que “tais memórias se referem a fatos direta ou indiretamente relacionados
a vida do autor, em lugares e tempos determinados” (VILELA, 2010). Estão, portanto,
dentro de um contexto histórico específico”.
A HQ “Maus” é uma fabula adulta produzida pelo sueco Art Spingelman,
radicado nos EUA que narra a luta de seu pai, um judeu polonês que sobreviveu
ao Holocausto empregado pelos Nazistas na Segunda Guerra. Spingelman retrata
diferentes grupos étnicos na obra, através da antropomorfização de animais: os judeus
são retratados como ratos41, os alemães são os gatos, os americanos são os cachorros,
os poloneses como porcos. A simplicidade do traço pode disfarçar a densidade da trama,
contudo a narrativa torna-se fluida. Maus foi a primeira história em quadrinhos a ganhar
um prêmio Politzer de literatura (1992).
Vejamos um trecho de Maus:
Figura 2 - Simbologia do Nazismo.

Fonte: (Spingelman, 1987, p. 32).

Convém lembrar que a obra autobiográfica “Maus” fornece informações que
servem como ponto de partida para discussões de conceitos importantes para a História

41

Rato significa “Maus” em alemão. Daí o título do HQ.
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em sala de aula. Como o “antissemitismo42”, a “simbologia”, o que foi o “nazismo”, o
conceito de “Arianismo”, “o holocausto”, o contexto da época “Segunda Guerra
Mundial” e alguns locais icônicos como o campo de concentração nazista de
“Auschwitz”, costumes, cultura, etc.
Passando para o exemplo de uma HQ ficcional mais contemporânea para os
alunos, com uma história inverossímil (fantasiosa), são as aventuras dos super-heróis
norte-americanos, como: Batman, Super-homem, Flash... entre outros. Que suscitam
questionamentos pertinentes. Pois como explicar viagens interplanetárias, universos
paralelos, quebra do tempo/ espaço (passado e futuro) sem que isso cause
transformações tecnológicas, culturais e socioeconômicas para o resto da
humanidade?43
Isso não significa que não possamos nos apropriar delas, nem que não existam
HQs de boa qualidade, ou que as devemos desprezar enquanto “fontes”. Significa,
apenas, que elas são pura fantasia – e não há, absolutamente nada de mal nisso. Mesmo
as histórias mais fantasiosas podem refletir a realidade de seu tempo e tratar das
questões pertinentes para o ensino de história (VERGUEIRO, 2007).
Vejamos o monologo do “Charada” (vilão do Batman):
Figura 3 - Manipulação política das massas pelo Charada.

Fonte: (SCOTT, 2013. p. 10)

Onde os autores dialogam sobre “política, democracia e a manipulação de
massas”, ao armar uma de suas ciladas nas torres Wayne para o Batman. Publicado em

42

Ao alcançarmos o século XIX, a situação excludente dos judeus poderia se modificar com a defesa da
igualdade proposta pelo pensamento liberal. Entretanto, vemos que essa mesma era do liberalismo
esteve acompanhada pelo desenvolvimento das teorias raciais e nacionalistas. Por não pertencerem a um
Estado próprio, os judeus eram preconceituosamente vistos como “aproveitadores” que vagueavam pelos
países do mundo interessados em se apropriar das riquezas nacionais.
43
Que nos leva a refletir sobre os anacronismos feitos de maneira intencional ou não.
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Batman #23.2 (Os novos 52) – escrito, dirigido e desenhado por: Scott Snyder, Jonathan
Glapion e Greg Capulo.
De acordo com os PCNs, as HQs deverão estar inseridas nos conteúdos de temas
transversais que tratam de questões sociais (saúde, orientação sexual, cultura, meio
ambiente, ética, etc). Organizadas em diversas linguagens, as HQs viabilizam diferentes
contextos e produzem informações vinculadas aos temas sociais (BRASIL, 1997). É um
material rico para trabalhar os conteúdos transversais, podendo render outras
produções do conhecimento mais interessantes a cada faixa etária.
O professor deve indagar aos estudantes a analisar, refletir, criticar e levantar
questionamentos que devem ser feitos a este tipo de “Fonte”. Diante do exposto, estes
são alguns exemplos de como o professor pode trabalhar as HQs em cada nível escolar
e não um roteiro a ser seguido, vale a criatividade de cada professor ao manusear este
material. É importante também que o professor se familiarize com a linguagem deste
meio, conhecendo seu devido valor, pois:
[...] na utilização de quadrinhos no ensino, é muito importante que o professor tenha
suficiente familiaridade com o meio, conhecendo os principais elementos da sua
linguagem e os recursos que ela dispõe para representação do imaginário; domine
razoavelmente o processo de evolução histórica dos quadrinhos, seus principais
representantes e características como meio de comunicação de massa; esteja a par
das especificidades do processo de produção e distribuição de quadrinhos; e, enfim,
conheça os diversos produtos em que eles estão disponíveis (VERGUEIRO, 2007, p.
31).

De acordo com Araújo, Costa e Costa (2008, p. 8) é importante que a história em
quadrinho:
[...] na escola se mostre presente e crescente nos dias de hoje, é importante
mencionarmos que o docente deve tomar cuidado com a sua aplicação como recurso
pedagógico e, que não existem regras para a sua utilização no âmbito educativo, mas
é preciso ter um pouco de conhecimento e criatividade por parte do professor para
uma melhor aplicação deste instrumento educativo na sala de aula, sem falar que a
seleção do material é de inteira responsabilidade sua. O docente deve ter um
planejamento, conhecimento e desenvolvimento de seu trabalho nas atividades que
utilizarem as histórias em quadrinhos, independente da disciplina ministrada e,
buscar estabelecer objetivos que sejam adequados às necessidades e as
características do corpo discente da sala de aula, visto que isto é fundamental para
a capacidade de compreensão dos alunos e de conhecimento do conteúdo aplicado.

Entre os problemas com as HQs estão as ―imagens muito chamativas, distraindo
o aluno, HQs com excesso de texto nos balões dificultando a leitura e,
consequentemente, a assimilação do conteúdo‖ (LUYTEN, 2011, p. 25). Considerando
que as HQs podem ampliar as formas de leitura, conforme já apresentado
anteriormente, enfatizo a ideia do professor utilizar das mesmas como recurso
auxiliador do ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de HQs no ensino de história, sobretudo no ensino básico ainda carece de
uma discussão maior, sobretudo no âmbito técnico e metodológico, as recentes
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mudanças teóricas que a ciência da História tem sofrido principalmente no que tange a
noção de fonte histórica, o objeto de estudo, os agentes da história e o tempo histórico,
anacronismos, o que é “verdade”, conceitos inteiramente teóricos, mas que ganham
vida e se materializam a partir da construção deste passado, da elaboração das
lembranças e do registro destes momentos como História.
As HQs são um complemento para o desenvolvimento de um tema proposto em
sala de aula, que exige ferramentas específicas e que possibilite ao aluno uma melhor
compreensão do assunto, despertando o senso crítico e proporcionando novas leituras
a respeito do fato. “A imagem é tudo aquilo que o olhar humano em sua dimensão pode
captar” e neste artigo, fez-se perceber a dificuldade que ainda há em se trabalhar com
as HQs no ensino de história. Faz-se necessário primeiramente no âmbito acadêmico se
chegar a um consenso, construir um método aceito entre os próprios professores, que
a História possa utilizar-se e dividi-lo com as demais ciências, o diálogo com a didática,
a pedagogia é fundamental para construir esse método e com isso, poder de fato leválo até a escola, trabalhando primeiramente com seu corpo docente através de cursos e
oficinas, para só então implementá-lo junto aos alunos.
Trabalhar com as HQs requer um estudo muito mais aprofundado nas diversas
formas de arte, na linguagem, na interdisciplinaridade. Requer um profissional capaz de
absorver a cultura e o meio social dos seus alunos, e pra tanto, precisa está em constante
diálogo com os parâmetros curriculares nacionais do ensino básico, este por sua vez
deve rever seus métodos avaliativos, deve ser coerente ao propor a formação de um
indivíduo crítico e ao mesmo tempo adaptado ao meio social. O mesmo deve oferecer
a liberdade de trabalho ao professor, mas também oferecer as ferramentas necessárias
para constituir um trabalho adequado e significativo a realidade do discente.
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CANTAR PARA APRENDER: redescobrindo a cultura local através das cantigas de roda
Kadídia Emitácia Maia Fernandes44
Tatielle Kayenne de Morais45
RESUMO: Nesse presente trabalho, tematiza-se a redescoberta da cultura local através
das letras das cantigas de roda, com o objetivo de apresentar a importância da música
na memorização de conteúdos culturais. Para tanto, a metodologia utilizada está
desdobrada em duas partes: 1) análise das letras de cinco cantigas de roda, conhecidas
pelo universo infantil da região de Mossoró: Ciranda cirandinha, Escravos de Jó, A linda
rosa juvenil, Fui no Tororó e capelinha de melão; 2) entrevista com a pedagoga Maria
das Graças Cavalcante que trabalha no ensino de educação infantil há cerca de 29 anos,
para discutir as mudanças e permanências das canções nas escolas. O embasamento
teórico gira em torno do conceito de Cultura Local abordado por Teca BRITO (2006),
John B. THONPSON (1995), Nestor Garcia CLANCLINI (1989), Elizeu Clementino SOUZA
(2007), Paulo FREIRE (1999), Roque de Barros LARAIA (2011) e Maura PENNA (2012).
Palavras-chave: CULTURA; CANTIGAS DE RODA; EDUCAÇÃO INFANTIL.
INTRODUÇÃO
Veem-se percebendo a cada dia a mais em nossas escolas, a importância da
cultura musical na Educação Infantil, a música é empregada no âmbito escolar de forma
cultural e ideológica. As cantigas de roda estão sempre presentes, retratando os
costumes, os povos e etnias. Mas de que forma as cantigas de rodas são apresentadas
as nossas crianças, qual a importância e a relação da música com a educação e a cultura
local?
A música na educação infantil está ligada diretamente à cultura, pois retrata
fatos e contos que perduram, de geração em geração. A música também se faz
importante como uma ferramenta no desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicológico,
além de instigar as crianças a dança e ao desenvolvendo de suas capacidades físicas
motoras. As cantigas de roda, são consideradas como atividades lúdicas que permitem
que as memórias sejam percebidas e retratadas de forma prazerosa e interacional. A
criança canta, dança, socializa, e aprende brincando.
As cantigas de roda sempre estiveram presentes, se fazendo importante
perpassando entre os povos, ultrapassando as barreiras do tempo. Desde os nossos
antepassados a música foi percebida, através de batidas nas cavernas, conheceram
diferentes sons, sonoridades e melodias; as letras das músicas, podem retratar a vida e
a tradição de povos.
As crianças interagem com a música, as brincadeiras e aos jogos, cantam
enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam
e dramatizam situações sonoras diversas, conferindo personalidades e significados
44
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simbólicos aos objetos sonoros e a sua produção musical” lei nº 11.769, sancionada em
18 de agosto de 2008, que determina que a música faça parte do componente curricular
da Educação Básica.
Por tanto, este artigo foi pensado, a partir da compreensão da importância das
cantigas de roda no meio escolar dos anos iniciais, explorando a cultura local musical, a
partir da análise das práticas pedagógicas.
Histórias que as cantigas de roda contam;
Poema Cantigas de roda.
Roda, roda, roda, dança e canta, meninas e meninos.
Mas o que será que canta? Canções que encantam?
Canto, mas conto. Os contos da vida, o viver.
Um baú de tesouros escondido em cada ser.
Em cada palma, em cada esquina, no tempo que eu era menina.
Do tempo da minha escola, do tempo que jogava bola,
Cantava nas rodas, as histórias que não se podia esconder.
Tempos bons, músicas boas, brincadeiras prazerosas, do tempo que nunca se foi.
Pois guardo na memória, cada conto, cada história, cantados nas cantigas de roda.
Kadídia E. Maia Fernandes.
Este poema fala sobre o prazer das vivencias das brincadeiras de cantigas de
roda. Das lembranças e das histórias que estão escondidas por trás de cada letra. Em
cada canção, podemos perceber uma contextualização cultural e epistemológica que
provém de povos diferentes, dos saberes populares, dos contos, que instrui o
conhecimento.
Este conhecimento é socializado através de brincadeiras
musicais tradicionais. Em sala de aula, podemos perceber que aos poucos, essas práticas
estão se abolindo na educação, mas que não devem ser esquecidas, justamente pelo
encadeamento histórico, que é introduzido de forma lúdica.
Assim, os saberes adquiridos, são construídos de forma prazerosa e espontânea.
Permitindo que o aluno memorize o conteúdo sem precisar de uma metodologia
extensa e desagradável. Mas é incontestável, que os profissionais docentes irão
necessitar de outras fontes, mas as cantigas de roda, podem ser utilizadas como
instrumento disparador e facilitador da aprendizagem.
Por tanto, as cantigas de roda, são de suma importância no âmbito escolar para
uma aquisição do conhecimento sociocultural. Segundo John B. Thompson (1990,
p.118), a reprodução social requer não apenas a reprodução das condições materiais de
vida social, mas também a reprodução dos valores e crenças socialmente partilhados.
CULTURA E INFÂNCIA: a pluralidade da cantiga de roda.
É natural ver crianças brincando de roda nas escolas, nas aulas de musicalização,
ou durante uma atividade direcionada que o educador propõe, mesmo que na
atualidade, não seja tão frequente esse ato de socialização e brincadeira. Há alguns anos
atrás, as crianças se reuniam em calçadas, em casa, e nas ruas para brincar de “Atirei o
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pau no gato”, “Ciranda cirandinha” e outras rodas musicais. Hoje, com as tecnologias,
encontramos atipicamente essa manifestação cultural do nosso tempo de criança.
A música permite a liberdade de expressão dos seus compositores e
apreciadores. Sendo assim, também faz parte de uma cultura. Logo que cultura, é um
misto de crenças, ideologias, moral e costumes que determinados grupos sociais
seguem.
Edward Tylor (1832 – 1917) apoud Roque de Barros Laraia (2011) traz um
conceito de Cultura, que diz:
Tomando em seu amplo sentido etnográfico é este todo
complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos
pelo homem como membro de uma sociedade.

Com essa concepção Tylor abrange toda complexidade do termo Cultura. E podese notar que Cultura nada mais é que os costumes que temos de seguir coisas
tradicionais que vem de gerações em gerações tanto em nossa família como em nosso
meio. Segundo o RCNEI (1998, p.45 ) “ a música está presente em todas as culturas, nas
mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações
cívicas, políticas etc”.
Na música não é diferente, pois temos gravados em nossa mente canções que
ouvíamos nossas avós cantando e que vez ou outra nos damos conta de estar cantando
para nossos filhos e até para nossos alunos em sala de aula.
Essas canções que atravessam o tempo e se solidifica no nosso convívio com as
crianças e nos fazem lembrar da nossa infância são conhecidas como “Cantigas de
Rodas” e fazem parte do nosso repertorio cultural, que é muito vasto, por ser vivências
que nos seguem desde a infância.
Essas cantigas, são brincadeiras de rodas que fazem parte do nosso folclore. Visto
que sua característica é o anonimato do compositor, rimas e repetições, permite que as
crianças viagem em um mundo paralelo entre o real e o imaginário, possibilitando o uso
da imaginação e a interação social das mesmas.
ANÁLISE HISTÓRICA CULTURAL; CANTIGAS DE RODA
Escolhemos cinco músicas de cantigas de roda do universo infantil para que de
forma simples e objetiva, possamos destacar e perceber a intencionalidade cultural
presente em suas letras. Nossa escolha foi baseada em uma pesquisa, em uma escola
de rede privada da cidade de Mossoró-RN. As canções apresentadas a seguir, são
canções tradicionais, que não são esquecidas, mesmo de ante da nova geração, são
canções que resistem as tecnologias.
Ciranda cirandinha
Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar!
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
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O anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso, dona Rosa
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá se embora
“A música ciranda cirandinha, retrata as cantigas de roda, a tradição das brincadeiras
populares, nas ruas, onde as crianças saíam para dançar e cantar em círculo músicas.
Brincadeiras estas que passam de geração em geração. ”
Capelinha de melão
Capelinha de Melão é de São João
É de Cravo é de Rosa é de Manjericão
São João está dormindo
Não acorda não! Acordai, acordai, acordai, João!
"Capelinha de melão aborda as tradições religiosas em meio aos festejos juninos, onde
a comunidade católica visita as capelas para fazer suas preces e pagar suas promessas
feitas a São João, o padroeiro da amizade. ”
Escravos de Jó;
Escravos de Jó
Jogavam caxangá,
Tira, põe
Deixa ficar
Guerreiros com guerreiros fazem
Zigue-zigue-zá
Zigue-zigue-zá
A música Escravos de Jó retrata a escravidão, os jogos e as danças que eles faziam nas
senzalas, como refúgio da dor, revelando seus costumes e vivências. A capoeira, por
exemplo que é uma expressão cultural regional, onde os escravos uniram a dança, a
música e as artes marciais e jogavam nas rodas, rodas essas que perduram até hoje”.
A linda rosa juvenil
A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil
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A linda rosa juvenil, juvenil
Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar
Vivia alegre em seu lar, em seu lar
E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má
Um dia veio uma bruxa má, muito má
Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim
Que adormeceu a rosa assim, bem assim
E o tempo passou a correr, a correr, a correr
E o tempo passou a correr, a correr
E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor
E o mato cresceu ao redor, ao redor
E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei
E um dia veio um belo rei, belo rei
Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim
Que despertou a rosa assim, bem assim
Batemos palmas para os dois, para os dois, para os dois
Batemos palmas para os dois, para os dois
“A linda rosa Juvenil, alude a beleza dos contos românticos, da hierarquia dos reis e as
lendas de bruxas, que fazem e lançam os seus feitiços para conseguir o que desejam. ”
Fui no Tororó
Fui no Tororó beber água não achei
Achei linda morena
Que no Tororó deixei
Aproveita minha gente
Que uma noite não é nada
Se não dormir agora
Dormirá de madrugada
Oh, Dona Maria Oh, Mariazinha, oh,
Mariazinha, entra nesta roda
Ou ficarás sozinha!
Sozinha eu não fico
Nem hei de ficar!
Por que eu tenho o Joãozinho
Para ser o meu par!
“Fui no Tororó, é uma canção típica que recorda a seca do sertão, onde as pessoas iam
buscar água nos poços, que muitas vezes estavam vazios, mas também retrata os
namoros de fim de tarde em meio as rodas de fogueira após os dias árduos de trabalho,
onde os peões esperavam as belas donzelas para cantar e dançar forró a noite toda. ”
ENTREVISTA COM A PEDAGOGA;
Entrevistamos a Pedagoga Maria das Graças Cavalcante, atuante na Educação há
29 anos, trabalha na rede privada de ensino há 23 anos como professora de Educação
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Infantil. Logo abaixo, está um quadro com as perguntas e as respectivas respostas da
entrevistada:

PERGUNTA:

RESPOSTA:

Para você, qual a importância das cantigas
de roda na educação Infantil?

Primeiro para não esquecermos a nossa
cultura e segundo pela importância do
lúdico na vida das crianças.

As cantigas de roda é uma prática
pedagógica que sempre foi ministrada em
meio as suas rotinas de sala de aula?

Sim. Acho de suma importância as cantigas
de roda na infância. Pois, como falei
anteriormente, trabalhamos várias áreas do
desenvolvimento. A socialização é uma
dessas áreas.

Você considera as cantigas de roda uma
fonte cultural e histórica?

Sim. Com certeza, pois é a cultura do tempo
dos nossos avós. Que aprendemos quando
éramos crianças. É uma verdadeira herança
que carregamos.

Quais as músicas que mais costuma cantar
nas rodas musicais?

Atirei o pau no gato. A linda Rosa juvenil.
Ciranda cirandinha. Samba Lelê. A canoa
virou. Atirei o pau no gato.

Quais as mudanças e permanências em
relação as cantigas de roda na escola?

As permanências são as letras e os gestos
que fazemos ao cantar. As mudanças são
perceptíveis quando os pais ficam admirados
quando ouvem a gente cantar músicas como
essas. Pois, estão habituados a oferecerem
tecnologias aos filhos, e se admiram ao ver
que algo tão “comum, simples e antigo”
fazem as crianças tão felizes em sala de aula.
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A MEMÓRIA SE FAZ NARRATIVA NO SABER DO CONTADOR DE HISTÓRIAS
Keutre Gláudia da Conceição Soares46
Maria Lúcia Pessoa Sampaio47
RESUMO: O presente trabalho traz uma discussão em torno dos estudos sobre a
memória. O mesmo é parte da revisão de literatura que dá sustentação a dissertação de
mestrado intitulada “No fantástico palco da memória: histórias de Trancoso e
construção da identidade na cultura popular,” defendida no Programa de Pós
Graduação em Letras, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo é
apresentar um debate de cunho teórico acerca da memória e sua relação com as
narrativas dos contadores de histórias tradicionais. Ao longo dos séculos estes
narradores usaram a oralidade como via de transmissão de conhecimentos das mais
diversas esferas da formação humana, dentre eles a construção da cultura literária, que
se fez concreta a partir da memória que guarda e repassa os saberes de geração em
geração. Percebemos com isso que a arte de narrar está diretamente relacionada com
a capacidade de memorização, e que o contador de histórias é um artista da palavra,
que traz em si o universo da literatura.
Palavras-Chave: Memória. Narrativas. Contador de histórias.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Atualmente existe uma gama de estudiosos que se debruçam sobre a
importância da memória na vida das pessoas, bem como na formação da cultura de um
povo. Fala-se ainda sobre os diversos aspectos intrínsecos a capacidade de lembrar e
esquecer. Entre estes aspectos, podemos destacar a importância que a memória
apresenta para a tradição oral, mais especificamente para a narração de contos
maravilhosos, que foram transmitidos de geração em geração desde os primórdios da
humanidade, uma vez que, desde muito tempo, o homem conta e se encanta com o
mundo mágico das histórias.
Nessa perspectiva, temos a intenção de apresentar neste trabalho uma parte da
discussão teórica que norteia a dissertação de mestrado intitulada “No fantástico palco
da memória: histórias de Trancoso e construção da identidade na cultura popular,”
defendida no Programa de Pós Graduação em Letras, na Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Discutimos categorias como a memória e sua relação com as
narrativas dos contadores de histórias tradicionais.
Os apontamentos teóricos enfocam a relevância desempenhada pela memória
no fazer do contador de histórias, procurando mostrar que é a partir da capacidade de
guardar aquilo que ouviu na memória que o contador se configura como tal, o que
coloca a memória no plano mítico, uma vez que, é através dela que o conhecimento da
tradição oral é eternizado.
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O respaldo teórico apresentado se refere aos estudos da memória e da narrativa,
uma vez que, a abordagem que ora desejamos, só se torna possível frente a um
referencial que possa dar suporte a discussão da temática de maneira efetiva e
consistente. Para tanto, contamos com estudiosos que abrangem nosso foco, entre eles
estão: Halbwachs (2006), Rodrigues (2008), Bosi (2007), Rondelli (1993), Benjamim
(1993), Lima (2005), Cavalcanti (2002), dentre outros que nos possibilitaram a realização
de um trabalho teoricamente bem sustentado.
SOBRE A MEMÓRIA E A NARRATIVA
Considerando a vertente dos estudos sobre a cultura popular que nos permite
uma abordagem crítica das manifestações ocorridas no âmbito dessa cultura, e tendo
em vista que as histórias de Trancoso que constituem nosso objeto de estudo se
configuram como uma prática da oralidade, que por essência é transmitida pela
memória, trazemos aqui uma discussão em torno das relações que permeiam as
categorias memória, narrativa e cultura popular, procurando situar o leitor nas trilhas
teóricas que nos conduzem à realização da pesquisa. Salientamos que o termo narrativa
é usado aqui como sinônimo de história da tradição oral ou conto popular.
Discutir a importância da memória na vida das pessoas, bem como na formação
da cultura de um povo implica debruçar o olhar sobre um aspecto da humanidade que
a acompanha ao longo do tempo, que é a capacidade de lembrar e esquecer. Essa
discussão vem ganhando cada vez mais espaço nas pesquisas acadêmicas, sendo que
aqui, iremos destacar a intrínseca relação da memória com a cultura popular, mais
especificamente no âmbito da narração de contos maravilhosos, que foram transmitidos
de geração em geração através da oralidade.
A memória enquanto capacidade indissociável do ser humano é abordada em
seus diversos aspectos dentro de uma literatura que se dedica a temas voltados para a
formação da cultura e do pensamento do homem ao longo dos séculos. Entre esses
aspectos, não podemos deixar de abordar a divinização da memória como forma de o
homem recuperar seu passado mítico, que sem ela se perderia no tempo.
Na cultura popular podemos encontrar muitos aspectos ligados à mitologia,
como as narrativas, em que temos um narrador que também é alguém que busca uma
inspiração no passado, pois a fonte de sua narrativa está em um tempo que ninguém
consegue discernir com clareza. O que nos leva a ver neste aspecto uma referência a
mnemosyne, deusa grega da memória Vernant (1990), pois se para narrar é preciso ter
o “dom” da palavra e da memória, podemos dizer que o narrador é igualmente inspirado
pelas musas, uma vez que também é dotado de um estímulo para poder conhecer e
transformar o conto narrado em magia e encantamento para o ouvinte.
Assim, encontramos na tradição da cultura popular uma relação do contador de
histórias com o poeta grego, que cantava através da memória, pois de acordo com os
estudos realizados, foi assim que a contação de histórias se perpetuou de geração em
geração, transportada pela reminiscência. Como mostra Benjamim, “a reminiscência
funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em geração.
Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo. [...].” (BENJAMIM, 1993, p. 211).
Dessa forma, é a memória que permite ao narrador guardar aquilo que ouviu e
que de alguma forma enriqueceu a sua experiência como contador, e ainda segundo o
autor, “a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a qual recorreram todos
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os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se
distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. [...].”
(BENJAMIM, 1993, p. 198).
A memória se apresenta então divinizada para o narrador, que busca refazer em
sua lembrança a narrativa de um passado de certa forma mítico, que lhe ajuda a
compreender melhor o presente. Essa busca por um tempo além de nossa compreensão
está presente na narrativa através do modo como os contadores de histórias iniciam sua
narração, ou seja, pela frase “era uma vez...”, espécie de senha que coloca a história
contada como acontecida em um tempo diferente do nosso, que no entanto nos é muito
familiar, como se fosse uma lembrança guardada no fundo de nossa alma e que desperta
ao entrar em contato com o narrado.
Nessa perspectiva, é certo que lidar com a memória significa lidar com
lembranças. Sobre isto, podemos recorrer ao pensamento de Rodrigues, quando afirma
que “lidar com as lembranças, matéria de que é composta a memória, é entrar em
contato com o movimento que põe em cena o passado, [...].” (RODRIGUES, 2008, p. 35).
E esse contato com o passado é um aspecto constante da cultura popular, já que a
mesma é basicamente pautada na oralidade e seus conhecimentos transmitidos através
da memória, pois é preciso memorizar para saber.
Sendo assim, é no passado que está aquilo que deve ou não ser lembrado,
cabendo ao indivíduo, em sua capacidade de rememorar, decidir de que serão
compostas as suas lembranças. A autora citada complementa esse pensamento
afirmando que:
Entre os tantos estímulos que chegam ao mundo, os indivíduos
escolhem, conscientes ou inconscientemente, aqueles que irão
guardar na memória e aqueles que serão esquecidos. Selecionar o que
deve ser lembrado e esquecer o que deve ficar em zona de sombra e
de silêncio constitui-se num processo que é responsável por tecer uma
trama de imagens que se interligam, dando-lhes uma forma.
Examinando-se esse jogo entre lembrar e esquecer, pode-se
questionar o que o determina e perguntar o que estaria regendo as
escolhas entre o que deve e o que não deve ser guardado na memória.
(RODRIGUES, 2008, p. 35).

Dessa forma, as lembranças que guardamos em nossa memória são fruto de uma
seleção que realizamos a partir das experiências vividas em sociedade. Esse enfoque nos
leva a refletir sobre a memória dos contadores de história, que carregam essas
narrativas de forma espontânea, e que as aprenderam apenas através da arte de ouvir,
ou seja, carregam consigo um repertório literário extremamente rico, e que fascina os
ouvintes principalmente pelo modo como é elaborado, através da rememoração. Essa
capacidade de memorizar permite trazer para a cultura de toda uma sociedade o
universo mítico das narrativas maravilhosas, em que o fantástico e o impossível ganham
espaço a partir da capacidade que as pessoas têm de viajar no mundo mágico
apresentado pelos contadores de histórias.
Assim, ao pensarmos a relação entre memória e cultura popular, encontramos
nas histórias de Trancoso um exemplo da interdependência que marca essa relação,
uma vez que, estando presentes em nossa sociedade, fazem parte da própria
convivência do homem e do universo cultural de nações e gerações, desde as eras mais
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remotas. Essas histórias se perpetuaram ao longo dos tempos através da memória
daqueles que são conhecidos como os contadores de história, e apresentam como
característica principal a capacidade de lidar com os conteúdos essenciais da condição
humana, ou seja, os sentimentos, que são abordados nas narrativas de forma simbólica.
Nesse sentido, os contadores de histórias trazem à tona um além passado a partir
de suas narrativas, para que seja reconstruído no presente. Esse passado, que se torna
comum a todos que os escutam, parece ser uma representação da memória, da forma
como é abordada por Ecléa Bosi (2007), que procura mostrar como o passado pode estar
representado no presente por meio da memória, quando afirma que:
[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e,
ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das representações.
Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes,
misturando-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. (BOSI, 2007, p. 47, grifos
da autora).

De acordo com a abordagem mostrada acima, a memória ocupa o lugar de ponte
entre o passado e o presente, tornando-se muito importante no processo psicológico.
No caso das narrativas, essa memória aparece como se fosse uma memória de todos,
ou seja, no dizer de Halbwachs (2006), uma memória coletiva, pois ao contar uma
história, o narrador desperta emoções profundas, ligadas ao tema apresentado no
enredo, e com isso se aproxima da memória daqueles que estão ouvindo.
Essa perspectiva nos leva à discussão realizada por Halbwachs, na qual ele
aborda a memória formada por dois planos, uma memória individual e outra coletiva.
Para ele, “no primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos
eventos e das experiências que dizem respeito à maioria de seus membros e que
resultam de sua própria vida ou de suas relações com os grupos mais próximos, [...].”
(HALBWACHS, 2006, p. 51). Nesse caso, a memória coletiva está presente de forma
marcante nas comunidades onde as histórias de Trancoso aparecem, pois essas
narrativas representam, de certo modo, a vida dos membros que formam essas
comunidades, o que nos leva a pensar na memória dos contadores no plano do coletivo.
Podemos pensar o processo mnemônico como um processo social, no qual o
indivíduo que recorda, o faz porque está inserido em uma sociedade que lhe fornece
subsídios para suas lembranças através da convivência em grupo, em que a capacidade
de lembrar, embora se dê no âmbito individual, só se torna significativa dentro de um
espaço social, enriquecido a partir das manifestações culturais.
Assim sendo, notamos que a relação entre memória e a cultura popular é
intrínseca, pois os sujeitos que fazem essa cultura, em especial os contadores de
histórias de Trancoso, se configuram como alguém que tem uma memória
extraordinária, capaz de guardar na lembrança tudo que ouviu, para repassar aos
ouvintes os detalhes da história narrada e ainda acrescentar-lhes sua marca pessoal, ou
seja, mostrar que seu talento vai muito além da capacidade de rememorar e narrar, pois
traz em si também a capacidade especial de encantar pela palavra.
O CONTADOR E SUAS HISTÓRIAS
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Contar um conto parece a princípio algo simples de se fazer, mas na verdade não
é. Não basta apenas conhecer o enredo para que alguém possa se tornar um contador
de histórias. Há muito mais elementos envolvidos nesse ofício milenar, que ultrapassa
os séculos e permanece vivo até os dias de hoje, elementos como a voz, os gestos, o
olhar e o envolvimento com o enredo são essenciais na composição de uma boa
contação de histórias.
O contador de histórias, em especial as histórias de Trancoso, que tramitam pela
via da oralidade é alguém que, primeiramente, é considerado pela comunidade como
possuidor de boa memória, para poder decorar os enredos das histórias, que por vezes
são muito longas. Essas histórias chegaram até nós através da oralidade, que foi o
primeiro veículo pelo qual circularam entre os mais diversos povos, e graças à memória
e a capacidade de memorização, as narrativas foram sendo transmitidas de geração a
geração ao longo da história.
Nessa perspectiva, podemos então considerar que a capacidade de narrar é uma
característica marcante do ser humano e a narração de histórias só se tornou possível
graças à linguagem, sendo a memória o que estabelece uma relação entre o ouvinte e o
narrador, pois quem ouve deseja memorizar. Como destaca Benjamin: “A memória é a
mais épica de todas as faculdades”. (BENJAMIM, 1993, p. 210). É a memória que
possibilita ao narrador o dom de acumular sabedoria, e o torna uma espécie de guardião
do saber milenar de uma tradição. O contador de histórias é então, aquela pessoa capaz
de transmitir sabedoria, dar conselhos, imprimir conceitos e valores através da arte de
contar histórias. Como diz o autor:
O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos:
não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos,
como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma
vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte
a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima
aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua
dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar
a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha da sua
vida. [...]. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo
mesmo (BENJAMIM, 1993, p. 221).

No entanto, na mesma obra, o autor levanta alguns questionamentos sobre o
fato de que a arte de contar histórias estaria decaindo na sociedade moderna, e acredita
que “são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (BENJAMIM,
1993, p. 197). Esse ponto de vista é defendido devido ao fato de que hoje em dia a troca
de experiência já não se dá de forma artesanal como há alguns anos atrás, como o
trabalho manual, onde era possível horas de conversas, conselhos e contação de
histórias para passar o tempo tedioso do trabalho.
Hoje, a velocidade da circulação da informação através dos meios de
comunicação de massa, coloca a arte de narrar e ouvir em segundo plano ou até mesmo
fora das práticas cotidianas das sociedades modernas, pois as pessoas, ao contrário do
que ocorria antes, procuram fugir do tédio, que para Benjamim (1993), “[...] é o ponto
mais alto da dimensão psíquica [...]”, onde a história narrada oralmente tem vez. Para o
autor, “o tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O menor sussurro
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nas folhagens o assusta, seus ninhos, as atividades intimamente associadas ao tédio, já
se extinguiram na cidade e estão em vias de extinção no campo.” (BENJAMIM, 1993, p.
204).
Partindo desse pressuposto, o autor justifica seu ponto de vista com relação à
permanência da arte de contar histórias, mostrando que ela está se perdendo, e
argumenta que:
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde
quando as histórias não são mais renovadas. Ela se perde porque
ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o
ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o
que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta
as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de
narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom
narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois
de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas formas de
trabalho manual. (BENJAMIN, 1993, p. 205).

Vemos, pois, que o pensamento do autor citado, aponta para uma discussão em
torno da permanência ou não da prática de contar histórias na sociedade atual, o que
nos remete a discussão apresentada por Ayala e Ayala, (2003) sobre a ideia de que não
só as histórias estariam em vias de extinção, mas também outras manifestações da
cultura popular. Como exemplo, os autores citam Celso Magalhães, para quem a poesia
popular estaria passando por um processo de degeneração e Sílvio Romero, que
afirmava que a literatura de cordel estaria desaparecendo.
No entanto, Ayala e Ayala, apontam não para o desaparecimento, mas para uma
transformação nas práticas culturais populares, e concluem seu pensamento,
defendendo que “as práticas culturais populares, na verdade, se modificam, juntamente
com o contexto cultural em que estão inseridas, sem que isso implique necessariamente
sua extinção.” [...]. (AYALA E AYALA, 2003, p. 20). O que aconteceu com as histórias e
com outras formas orais de comunicação foi uma espécie de adaptação à sociedade
escrita.
Embora encontremos autores que acreditam no iminente desaparecimento da
cultura popular, alguns abordam a questão da cultura sob outro prisma, como García
Canclini (1997), para quem a cultura na verdade passa por um processo de hibridização.
Em seu enfoque, o desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares
tradicionais, ou seja, mesmo com todo o avanço da tecnologia, da ciência e da própria
sociedade, ainda encontramos manifestações da cultura popular, entre elas os contos
populares, ou seja, as histórias de Trancoso e seus contadores.
Nessas histórias, narradas por pessoas simples, no dia a dia de uma existência
ainda envolta nos mistérios da natureza e de Deus, sem tantas preocupações com a
ciência ou com o futuro, (pois “o futuro a Deus pertence”, como ouvimos de um
contador de histórias nas muitas conversas ao longo do trabalho de campo). É possível
encontrarmos a compreensão da cultura e do espírito de um povo que, mesmo em meio
à modernidade, mantém aceso o seu coração mítico, que encontra na narrativa das
histórias de Trancoso, um veio no qual correm as águas do passado, que envoltas no
presente constituem a esperança do futuro.
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Assim, podemos dizer que aquele que conta um conto, reconta também a sua
história, vivida e construída no território mágico da narrativa, nos trilhos da oralidade,
que se faz nas conversas de fim de tarde, nas quais quem gosta de ouvir aprende a
valorizar o contador. Este traz na memória, na voz, e nos gestos, um mundo de
encantamento que nos transporta para uma realidade muito além de nossa
compreensão e que no entanto, fala tanto e tão concretamente de nosso viver, de
nossos medos e angústias, da nossa busca incessante pela compreensão da existência
humana através da capacidade de simbolizar. Como aborda Cavalcanti “dotado da
capacidade de fabular, o homem teve a possibilidade de sair da condição de ser
primitivo para se tornar narrador, agente da sua própria história, sonhada, fabulada e
narrada. [...].” (CAVALCANTI, 2002, p. 20).
Essa capacidade de fabular a respeito da própria existência, fez com que o
homem chegasse à formulação do conto, que passou a ser disseminado através da
literatura oral, a qual está conectada com o passado de gerações e gerações, e perpassa
os séculos como um fazer cultural pertencente ao cotidiano das pessoas que convivem
com as histórias de Trancoso em sua realidade, mediada pela figura do contador de
histórias, elemento indispensável no elo entre o conto e a comunidade. Como aborda
Silva,
Na cultura popular, as narrativas pertencentes a uma tradição oral
dependem, fundamentalmente, de um mediador que tenha a
“autoridade” para veicular e propagar através das gerações o discurso
corrente nas “comunidades narrativas”. Este mediador é o contador
de histórias – elemento responsável pela transmissão eficiente e
atuante das narrativas numa determinada comunidade, que para
atuar com propriedade no espaço comunitário, faz-se necessário ser
reconhecido como capaz, pelas demais pessoas daquele setor, com a
“autoridade” de quem é o responsável pelo repasse das experiências
transformadas em narrativas por uma coletividade. (SILVA, 2005, p.
73, grifos da autora).

O contador de histórias é uma pessoa reconhecida na comunidade e que
representa uma autoridade, ou seja, é importante para a sociedade à qual pertence e
por isso tem a confiança do público, pois é capaz de encantá-lo com suas palavras. Assim
como Sherazade encantou o rei Shariar e conseguiu adiar a própria morte por mil e uma
noites, fazendo com que o amor florescesse no coração do monarca através da magia
presente nas histórias que ela narrava, também o contador de histórias tem o dom de
despertar sentimentos no coração de quem o escuta. Seja o sentimento de
pertencimento a um grupo cultural, ou mesmo um conselho sobre determinado
comportamento que o ouvinte possa apresentar, uma vez que uma das principais
características das histórias de Trancoso é ensinar algo a quem as ouve.
Um trabalho muito significativo sobre as histórias de Trancoso foi desenvolvido
por Rondelli (1993), no qual buscou compreender o conteúdo das narrativas e sua esfera
de produção, dado que o estudo da cultura popular, e, por conseguinte das histórias de
Trancoso não pode ser concebido sem levar em conta o contexto de produção, bem
como seus produtores, especialmente no que se refere à contação de histórias, que são
reelaboradas por cada narrador. Como aborda a autora,
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[...] como o mesmo conto tem a sua contribuição individual da pessoa
que o narra, ele não existe, como peça única, para ser memorizado,
mas sim para ser recriado e reatualizado em cada situação particular.
As variações de uma narrativa podem diferir quanto às palavras
empregadas, quanto à sequência dos episódios, quanto à introdução
de novos elementos e quanto ao próprio conteúdo das estórias,
existindo, portanto, certo grau de criatividade do contador, que
também é autor, na medida em que sua recriação contém doses de
originalidade. (RONDELLI, 1993, p. 26).

O enfoque dado por Rondelli encontra consonância no trabalho de Lima (2005),
que estudou as histórias de Trancoso a partir de sua comunidade narrativa. Para o autor,
“contar história é uma atividade ligada ao veio de nossa vida que o cotidiano recebe,
diversifica, acaba e atualiza, articulando-se, no seu mais amplo sentido, ao anseio de
imaginação e de encontro que assiste o homem através do tempo e das civilizações.”
(LIMA, 2005, p. 68). Assim, o contador de histórias busca trazer para seu ouvinte aquilo
que é importante ser ouvido, ou seja, o conteúdo das histórias diz respeito a algum
aspecto do cotidiano, que possa ser sublimado no momento de ouvir.
Nessa perspectiva, a narração de uma história não é um evento isolado da vida
do contador e do ouvinte, uma vez que acontece quando ambos se encontram numa
situação propícia à narração, nos momentos de folga, ou de trabalho, nas conversas
entre amigos naquela roda de fim de tarde, ou nas noites, quando alguns se visitam com
objetivo somente de conversar, num momento de trocar experiências vividas.
Nessas ocasiões, acontece sempre a narração de muitas histórias de Trancoso,
mas para isso faz-se necessário que pelo ao menos um, dentre os reunidos, seja um
contador de histórias, que tenha o dom de encantar a plateia com suas palavras, e que
tenha amor pela sua arte, pois, como afirma Lima: “[...] Na prática de contar histórias é
fundamental para o contador o amor ao ofício, marca de sua verdade; [...].” (LIMA, 2005,
p. 29).
O ouvinte, por sua vez, precisa saber ouvir, e acima de tudo se encantar com a
narrativa, que para ser ouvida necessita de silêncio, pois “[...] a prática do conto se
orienta pela escuta de um público diante da figura central do contador, numa
concentração participante, em que o ponto básico é o silêncio.” (LIMA, 2005, p. 72). Esse
silêncio torna-se necessário para que, ao ouvir uma história, seja possível tirar dela o
que é mais essencial, que é a capacidade de nos emocionar com o maravilhoso mundo
das histórias de Trancoso.
Assim, contar um conto é muito mais do que simplesmente narrar uma história,
é fazer com que essa história seja capaz de chegar ao mais íntimo de cada um que a
escuta. É poder reconstruir sonhos e sentimentos através da arte de contar. É ser um
mago que traz de longe, do tempo dos reis e rainhas, princesas e príncipes, da magia e
da sedução, aquele alento para nossa alma, que nos chega pela palavra do contador de
histórias. Para Silva (2005), na contação de histórias, o público é relevante na
apresentação da performance do contador, tornando-se assim parte da criação. A
autora fala na presença do outro/ouvinte, que é de certa forma coautor da narrativa.
Para ela,
O emissor do discurso oral, o contador de história, além de usar o
poder de sua retórica para prender a atenção de seu público ouvinte,
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ainda recorre ao olhar e à gesticulação: braços, mãos, corpo, tornamse elementos integrantes desse discurso no momento da
performance. Na oralidade, o silêncio também faz parte do discurso:
ele pode revelar, através do olhar perdido do contador, por exemplo,
um momento de devaneio tentando organizar as imagens de suas
experiências vivenciadas, tornando-as objetivas para os seus ouvintes;
ou, por outro lado, esse silêncio pode conter informações sobre algum
pacto existente. (SILVA, 2005, p. 73, grifo da autora).

Temos no momento de contação de histórias todo um universo de talento e
carisma que são necessários para um bom contador, pois além de narrar, ele precisa
também saber como fazê-lo de modo a prender a atenção do público e tornar a história
narrada inesquecível, ou seja, entre na memória de quem ouviu e lá permaneça, para
assim poder sobreviver ao tempo. É a história de cada contador que entrelaça os
caminhos de sua própria história ao enredo das narrativas.
Dessa forma, podemos dizer que o contador de histórias, no momento em que
refaz um conto, insere no enredo toda sua experiência de vida, e acrescenta a esse
aspecto o talento para a narrativa, que faz a diferença entre ser um contador de histórias
ou não, já que muitas pessoas conhecem as narrativas, mas nem todas são contadores
de histórias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o exposto, podemos considerar a memória como algo que ocupa
um lugar de destaque na vida de todo ser humano. No entanto, para alguns ela é ainda
mais especial, chegando mesmo a ser considerada como uma divindade, pois através
dela é possível para o homem conhecer o seu passado, e principalmente conhecer o
passado mítico da humanidade. Além disso, é possível construir um repertório literário
vindo da oralidade e por ela ter continuidade, como no caso dos contadores de histórias
da tradição roal.
Vale salientar que, a partir da discussão mostrada aqui, a memória, enquanto
capacidade de lembrar, se configura como um dos meios pelos quais o indivíduo entra
em contato com o mundo mítico, imaginário, onde o fantasioso ganha proporções
importantes na vida das pessoas, uma vez que as leva a refletir sobre a realidade,
procurando reconhecer nas lembranças, mesmo que em forma de histórias, o seu lugar
no mundo.
Nessa perspectiva, a memória se faz narrativa no saber do contador de histórias,
mostrando que memorizar e contar andam lado a lado, ou seja, quem narra um conto
maravilhoso, advindo da literatura oral, o faz porque possui uma memória que está além
da memória comum, pois é capaz de acumular uma vasta quantidade de enredos apenas
por ouvir de outros, e assim repassar o narrado em toda sua magia para quem o escuta
e que também poderá passar para adiante a narrativa, perpetuando assim a arte de
contar histórias.
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ATELIÊ AUTOBIOGRÁFICO DE FORMAÇÃO NA UNILAB: memórias de estudantes dos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa - PALOP
Luana Mateus de Sousa
Alexandrino Moreira Lopes
Ana Lúcia Nobre da Silveira
Elcimar Simão Martins
RESUMO: Caracterizados por possibilitarem a promoção de espaço de formação por
meio das histórias de vida partilhadas pelos estudantes em um grupo de pares, os ateliês
autobiográficos de formação se inserem no ambiente educacional como uma
ferramenta integradora positiva ao desenvolvimento de jovens universitários. Desta
forma, a criação de um espaço de socialização de memórias permite ligar passado,
presente e futuro do indivíduo, com o objetivo de extrair um projeto de vida. Embasada
neste contexto, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), com sede no Maciço de Baturité-CE, assume um papel importante na
realização de ateliês deste tipo, considerando que esta instituição possui um corpo
discente constituído por brasileiros e estudantes da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), marcados pelas memórias e histórias de vida inscritas nos seus
países de origem e outras provenientes de seus percursos formativos. Diante do
exposto, objetiva-se neste estudo descrever as experiências vivenciadas por estudantes
internacionais durante a realização do Ateliê Autobiográfico de Formação, organizado
pelo projeto de extensão Ubudehe: Juventude, diáspora e educação das relações étnicoraciais em movimento. Assim, apresentam-se neste trabalho os fatos marcantes,
expressos pelo protagonismo da fala de cada uma das pessoas presentes ao ateliê,
fazendo uma reflexão sobre o vivido em seus países de origem desde a formação familiar
à chegada a Redenção/Ceará/Brasil e as vivências na UNILAB. Ressalta-se que
participaram deste momento dois estudantes cabo-verdianos, dois angolanos, três
moçambicanos, três santomenses e três guineenses. Metodologicamente, utilizou-se de
uma abordagem qualitativa a partir da observação participante, de registros
fotográficos e dos diálogos, que foram gravados e, posteriormente, transcritos. Os
resultados revelam que os estudantes internacionais da UNILAB precisam de momentos
que possibilitem relembrar, reviver e reconstruir as suas histórias de vidas, fazendo com
que os mesmos ultrapassem as dificuldades emocionais vividas na diáspora, pois por
meios dessas ações podem-se conhecer e acolher momentos marcantes da vida de uma
pessoa com o simples exercício da escuta. Através da análise dos relatos da trajetória de
vida dos estudantes oriundos de países e de cursos diferentes que compartilham
vivências e desafios muitas vezes em comum na mesma universidade, perceberam-se
especificidades em seus relatos, que, além da falar de cada um deles como sujeitos
individuais, evidenciaram experiências curiosamente recorrentes que permitiram captar
alguns importantes aspectos sociais e culturais dos processos identitários de sua
formação.
Palavras-chave: Ateliê Formativo. Memórias. Integração. Estudantes Internacionais.
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INTRODUÇÃO: a constituição de um ateliê autobiográfico de formação
Caracterizados por possibilitarem a promoção de espaços de formação por meio
das histórias de vida partilhadas pelos estudantes em um grupo de pares, os ateliês
autobiográficos de formação se inserem no ambiente educacional como uma
ferramenta integradora positiva ao desenvolvimento de jovens universitários. Nessa
perspectiva, os referidos ateliês se configuram como espaço-tempo de socialização de
memórias que interligam passado, presente e futuro do indivíduo, com o objetivo de
extrair um projeto de vida, que muitas vezes é pessoal, mas também coletivo, pois
carrega as aspirações da família e os desejos de contribuição ao país de origem.
Na compreensão de Souza (2007, p. 69), “A pesquisa com histórias de vida
inscreve-se neste espaço onde o ator parte da experiência de si, questiona os sentidos
de suas vivências e aprendizagens”. Deste modo, a ação narrativa de descrever sua
história favorece aos sujeitos um espaço formativo, pois há fala livre e escuta atenta,
(re)leitura, (re)escrita das experiências individuais e coletivas que possibilitam reflexões
sobre o ponto de vista do outro, nos impulsionando ao exercício da humildade, da
escuta sensível, do respeito ao outro e à sua trajetória de vida além de ampliar a nossa
capacidade de ver e entender o mundo.
Nesse sentido, acredita-se que as narrativas ganham sentido e se potencializam
através de processos formativos de conhecimento sobre si e o outro, identificando neste
espaço-tempo de vivências compartilhadas o sentimento de pertença dos sujeitos que
narram suas trajetórias, experiências e aprendizagens individuais e, ao mesmo tempo,
coletivas. Consequentemente, “É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de
nossa vida, é ela enfim que dá uma história à nossa vida: nós não fazemos a narrativa
de nossa vida porque nós temos uma história; nós temos uma história porque nós
fazemos a narrativa de nossa vida” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 363).
Embasados nisto, o presente texto tem por objetivo descrever as experiências
vivenciadas por estudantes oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa PALOP durante a realização do Ateliê Autobiográfico de Formação, organizado pelo
projeto de extensão Ubudehe: Juventude, diáspora e educação das relações étnicoraciais em movimento. Vale destacar que as experiências aqui partilhadas são centradas
nas memórias autobiográficas transcritas de onze estudantes de diferentes cursos da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).
A referida instituição de ensino superior foi criada por meio da Lei Nº 12.289, de
20 de julho de 2010, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de
Redenção, no Maciço de Baturité/Ceará, contando com três campi distribuídos entre
Acarape e Redenção e um campus em São Francisco do Conde na Bahia. UNILAB tem
como premissa o desenvolvimento regional e a integração entre o Brasil e os países
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, sobretudo os países
africanos e o Timor Leste.
A UNILAB, portanto, assume uma dupla missão: integração internacional e
desenvolvimento regional, buscando formar estudantes a partir da
“interdisciplinaridade, de interculturalidade e de aprendizagem situadas no mundo do
trabalho tendo em vista a integração do domínio dos conhecimentos específicos desses
campos disciplinares ao domínio do saber ensinar com as respectivas didáticas e
conteúdos” (UNILAB, 2015, p. 32).
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A UNILAB foi o palco para a realização do ateliê autobiográfico de formação, que
foi inspirado em Delory-Momberger (2006), que propõe quatro etapas para a realização
de ateliês biográficos: i) informações e objetivos do ateliê; ii) elaboração coletiva do
contrato biográfico; iii) produção da primeira narrativa autobiográfica; iv) socialização.
A promoção de narrativa autobiográfica proporciona, portanto, a compreensão dos
modos como se concebe o passado, o presente e, de forma singular, as dimensões
experienciais da memória de escolarização e de formação. Nesse sentido compreender
as afinidades entre narrativas autobiográficas no processo de formação é fundamental
para relacioná-las com os processos constituintes da aprendizagem.
É importante mencionar ainda que as narrativas apresentadas ao logo deste
trabalho fazem referência a apenas três categorias das sete que foram desenvolvidas
durante o ateliê. Assim, fizemos um recorte e o texto abordará os seguintes tópicos: eu
e meu país, trajetórias de escolarização, vivências na UNILAB. Para tanto, procuramos,
primeiramente, abordar de maneira sucinta as memórias que possibilitaram construir
as identidades dos estudantes participantes da atividade em tela. Em seguida, buscamos
conhecer suas trajetórias educacionais até a vinda para a UNILAB e, por fim, suas
vivências na citada universidade. Tecidos esses pontos fazemos algumas reflexões e
pontuamos algumas considerações.
BORDANDO SONHOS: atravessar o Atlântico é preciso!
O que faz jovens cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, santomenses e
guineenses atravessarem o Atlântico, deixando família, amigos, histórias e tantas outras
coisas para vir à pequena cidade de Redenção, no Maciço de Baturité, Ceará, nordeste
brasileiro? Eles se encontram em um grande caldeirão de culturas chamado UNILAB.
Galeano (2001, p. 230) fala sobre a utopia: “Ella está en el horizonte [...]. Me acerco dos
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso
sirve: para caminar48”.
Os estudantes internacionais da UNILAB chegam cheios de sonhos, com o desejo
de construir sua trajetória acadêmica e o anseio de retornar aos seus países e contribuir
com o desenvolvimento. Que eles marquem bem os passos durante a formação inicial e
ressignifiquem as experiências junto aos seus familiares.
Conforme preceitua o Art. 2°da Lei de criação da UNILAB, a instituição
[...] terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver
pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão
universitária, tendo como missão institucional específica formar
recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os
demais países membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP, especialmente os países africanos, bem como
promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural,
científico e educacional (BRASIL, 2010).

48

Tradução livre: “Janela da utopia”. “Ela está no horizonte [...]. Me aproximo dois passos, ela se afasta
dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos além. Por mais que eu caminhe, nunca a
alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para caminhar” (MARTINS, 2014, p. 68).
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Há, portanto, clareza nos objetivos aos quais a UNILAB se propõe, mas é preciso
garantir condições para a permanência e real integração dos estudantes, ofertando um
ensino de qualidade e atendendo verdadeiramente as demandas dos estudantes,
respeitando suas culturas e especificidades.
Durante a realização do ateliê, a princípio, foi realizada uma roda de
apresentação, por meio de uma dinâmica e no decorrer desta os objetivos do ateliê
foram expostos e o termo de aceitação de uso das falas gravadas, bem como um acordo
coletivo de acolhida e respeito à história contada pelo outro foi firmado. Na sequência,
ocorreu a produção e a socialização das narrativas autobiográficas.
Quando indagados sobre as memórias de seus países o sentimento de saudade
e pertença foram os que mais se fizeram presentes nos relatos:
O meu sentimento de pertença é muito grande, porque para mim ser
Cabo-verdiano é ser privilegiado com a graça de nascer nesse pequeno
grande país. É lá que mora a maioria dos meus familiares que
representam tudo na minha vida, tem alguns que vivem no exterior,
mas o contato é muito próximo. (Santos, Cabo-verdiano)
De Angola agora eu só sinto muitas saudades, bastante mesmo, jamais
pensei que sentiria tanta falta da minha terra, das zungueiras
[vendedoras ambulantes], da Magoga, do Pincho [pratos típicos]...
enfim, de tudo que só o meu país pode me oferecer. Estando desse lado
do mundo me fez valorizar mais aquilo que deixei, a nação que deixei
para trás, não porque queria, mas porque necessitava sair, abrir mão
de tudo sem saber o que me esperava aqui, levei comigo apenas a
certeza de que um dia voltarei para minha pátria amada. (Wango,
Angola)

Essa ação de falar sobre si, por meio de memórias, no caso da presente
experiência oportuniza processos de constituição das subjetividades, com suas marcas
e texturas singulares. E assim, sentimentos vão sendo revelados, pois
Os relatos de histórias de vida permitem confirmar uma constatação
importante para legitimar a importância das práticas de explicitação e
de desenvolvimento de projetos de formação: o caráter
extremamente heterogêneo das motivações, necessidades e desejos
que dinamizam o investimento de estudantes adultos e profissionais
em formação contínua (JOSSO, 2006, p. 27).

Nesse sentido, lembrar e refletir sobre vivências possibilita um reencontro com
o eu-próprio e o passado recomposto que possibilita diversas aprendizagens, que se
desenvolvem a partir de encontros e desencontros, de idas e vindas, que
gradativamente vão construindo a identidade dos sujeitos.
Quando indagados sobre seus familiares, os estudantes elencaram fatos sobre
sua infância e sobre a saudade que sentem dos entes queridos:
É muito triste para qualquer um ficar longe de qualquer que seja o
familiar o qual você ama e sempre viveu por perto; constantemente se
sente a falta dessas pessoas que te rodeavam no passado. Acredito que
é um sentimento que consome qualquer aluno estrangeiro que estuda
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aqui nessa Universidade e não só, que esteja longe da família. É certo
que sinto muitas saudades da minha família e da minha casa, mas
sempre vi e vejo como algo muito necessário, pois são esforços que
provavelmente serão bem recompensados futuramente. (Cardoso, São
Tomé e Príncipe)
Surge até lagrimas nos olhos ao falar da minha família, meu bem mais
precioso, pertenço a uma família humilde, minha mãe tem origens
portuguesa e meu pai tem origem marroquina e eu sou puramente
Mwangole [angolana]. Meus pais sempre buscaram o melhor para
mim e meus irmãos, são pais super protetores, fazem tudo pelos filhos,
eles são minha fonte de inspiração, minha motivação. Meus pais nos
ensinaram a proteger o outro, e nós crescemos com isso, cuidar um dos
outros. Minha família é o meu maior tesouro, dou graças a Deus pela
família que tenho pelos pais que tenho; eles são tudo para mim.
(Wango, Angola)

Diante dos depoimentos, fica nítido que, embora a história de vida de cada
estudante se apresente única e singular, ela também se faz coletiva, nesse caso através
da emoção em falar sobre sua família e do sentimento de saudade. Assim, é possível
perceber que a memória é escrita num tempo que permite deslocamento sobre as
experiências e, nesse contexto, possibilita ao sujeito, enquanto autor e ator de sua
própria história, eleger aprendizagens significativas e ressignificá-las.
Dando continuidade, os estudantes participantes do ateliê foram indagados
sobre suas vivências na UNILAB:
UNILAB é a minha vida, foi aqui que eu me tornei um homem, toda a
minha estrutura emocional e intelectual adquiri nesse espaço, eu posso
conhecer todos os países de CPLP sem mesmo estar presente em
nenhum desses países. Aqui se dá uma das maiores resistências
culturais no Maciço de Baturité, aqui é um palco de cultura e
conhecimento científico. Brincamos muito dentro da universidade,
cada um respeitando a diversidade dos outros. Nem sempre a
integração acontece, mesmo assim é gostoso esse clima, pois é isso
que está me dando maturidade de entender e de conviver com a
diferença. Todos os anos celebramos as festas de independência,
juntamos toda a nossa comunidade para representarmos o nosso país.
Estudo, saio para festas, namoro, jogo futebol, enfim eu faço quase
tudo aqui, a única coisa que falta aqui é só a minha família e os meus
amigos. (Lopes, Cabo Verde)

O estudante cabo-verdiano revela um fascínio pela UNILAB, atribuindo
amadurecimento e crescimento em diferentes dimensões: intelectual, emocional,
relacional. Compreende ainda a importância de respeitar a diversidade e a necessidade
de se realizar ações do cotidiano que um jovem em sua idade faria em seu país de
origem. Assim:
Na procura de preencher o vazio de seus entes queridos e de sua terra
natal, os jovens africanos veem as manifestações culturais como um
dos melhores refúgios para superar a saudade da família. Com isso,
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estudantes internacionais tiveram a ideia de comemorar a festa da
independência de países africanos e do Timor Leste na UNILAB como
uma forma de resistência cultural e de aliviar a saudade de suas terras
de origem (MARTINS et al, 2017, p. 185).

O excerto dialoga com o depoimento de Lopes e revela o protagonismo da
juventude africana na diáspora no Brasil, revelando possibilidades de reviver a própria
cultura e com isso aliviar a saudade de sua pátria, bem como desencadeando um
movimento de resistência cultural.
É preciso refletir, porém, que muitas vezes os estudantes africanos chegam
cheios de sonhos ao Brasil, mas “[...] se deparam com outra realidade, que nem sempre
condiz com aquilo que eles imaginavam e ou assistiam nas telenovelas brasileiras. Nesse
movimento, a juventude começa a vivenciar outras culturas e a conviver com realidades
distintas da sua”. (MARTINS et al, 2017, p. 182). Tal realidade foi relatada por uma
estudante cabo-verdiana conforme depoimento abaixo:
Desconstruí vários pensamentos onde a priori o Brasil é tão alto-astral
como o mostrado pelas novelas; pensei que fosse passar sufoco por
causa da língua da comida ou da cidade em si, mas foi pelo que eu
menos esperava, pela cor. Ser estrangeiro no Brasil é ser o estranho,
que vai tomar o lugar dos brasileiros. Ser africano é ser aquele
indivíduo que um faz e todos levam a culpa. Pensei que aqui fosse mais
evoluído, que os habitantes da cidade já soubessem que não passamos
fome antes de vir para cá, que não viemos a nado e que não temos leão
na porta de casa. Nunca pensei ver tantos homossexuais num lugar só.
Agradeço a oportunidade de poder saber mais sobre a comunidade
LGBT e ainda bem que eu nunca tive nada contra essa comunidade,
pois um dos maiores sustos dos meus colegas é ver tantos gays e
lésbicas num único lugar. (Suzy, Cabo Verde)

O relato evidencia algumas dificuldades dos estudantes internacionais ao
chegarem à Redenção, como o preconceito da comunidade local, que, muitas vezes,
estranha aquilo que considera diferente, seja pela cor, pelas vestes ou adornos
utilizados, pelas comemorações feitas; a visão estereotipada que muitas pessoas têm da
África e de seus habitantes; o contato próximo com a diversidade sexual.
Munanga (2006) aborda o mito da democracia racial, ao afirmar que o Brasil
nunca assumiu seu racismo, passando sempre uma falsa ideia de harmonia entre negros
e brancos. Nesse sentido, a miscigenação não favoreceu a união dos povos como nação,
haja vista que ainda persiste no imaginário coletivo brasileiro compreensões absurdas
em relação às políticas de ação afirmativa ou ao povo africano, como relatado por Suzy.
Gomes e Vieira (2013) asseveram que a UNILAB vivencia cotidianamente
diversos desafios, dentre eles o de reconhecimento da diversidade tão presente naquele
espaço e em suas variadas manifestações, bem como do tratamento ético e pedagógico
dos sujeitos que a compõem.
As narrativas partilhadas no ateliê nos mostram processos diversificados de
busca de formação profissional e pessoal. Esta formação não acontece apenas de uma
única vez, ela é continuada e entrelaçada à história de vida. Segundo DELORYMOMBERGER (2006, p. 361): “Um aspecto essencial dessa linha de pensamento de
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formação por meio das histórias de vida reside no reconhecimento – ao lado dos saberes
formais e exteriores ao sujeito visados pelas instituições escolar e universitária”.
Nesse sentido, buscar compreender os sujeitos e suas situações do/no contexto
educacional possibilita adentrar-se num campo subjetivo e concreto, através das falas,
dos gestos, do texto narrativo, das representações sobre as relações ensino e
aprendizagem e as diversas vivências.
Pensando no percurso formativo dos indivíduos participantes do ateliê surgiram
algumas perspectivas futuras e alguns dos relatos estão demonstrados abaixo:
O meu maior desejo é terminar e voltar para o meu país para contribuir
com eles, muito embora tudo dependa de oportunidades que a vida vai
colocar na minha frente, porque quero ter no mínimo mestrado para
poder voltar. (Uangna, Guiné Bissau)
Após terminar a minha graduação eu pretendo procurar uma bolsa de
mestrado, explorando outros campos do conhecimento. Após isso eu
pretendo regressar ao meu país com o grande mérito ganhado no
Brasil depois de tantas lutas, dificuldades entre outros. Procurar um
emprego da minha área de estudo e assim ajudar no desenvolvimento
do meu país. (Bnavid, São Tomé e Príncipe)

Diante dos relatos é possível perceber que a realização do ateliê favoreceu
conhecer além das narrativas de histórias de vida e de formação, as perspectivas futuras,
possibilitando um olhar de valorização da memória, que é crucial para o crescimento
pessoal e profissional, pois nela “cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro”. (LE GOFF, 2003, p. 471).
Os sujeitos manifestam o desejo de continuar a trajetória formativa no Brasil,
cursando mestrado para depois regressarem e contribuírem com o desenvolvimento de
seus países. Segundo Delory-Momberger (2008, p. 102):
[...] esse trabalho conjunto de elucidação narrativa visa ajudar o autor
a construir sentido em sua ‘história de vida’, e os narrativos a
compreenderem essa história do exterior, como se fosse um romance
ou um filme. O narrador é desse modo conduzido a reenquadrar
continuamente sua história na lógica das restrições narrativas que lhe
são impostas do exterior.

Com isto, possibilitou-se uma reflexão sobre o vivido até a chegada à citada
universidade brasileira por meio de um processo de (re)construção, a partir dos relatos
– escolhidos para serem partilhados com o grupo – e que retratam as diversas
experiências que se incorporam ao processo de aprendizagem na UNILAB, mas que
também o ultrapassam, preenchendo a vida dos sujeitos.
Assim, os discentes bordaram sonhos e teceram esperanças para um futuro
próximo, com o retorno aos seus países, como graduados e/ou mestres e o coração
imbuído de vontade de transformações, que partem da dimensão individual para a
coletiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A análise dos relatos das trajetórias de vida dos estudantes oriundos de países
africanos e de cursos diferentes na UNILAB, que compartilham vivências e desafios
muitas vezes em comum na mesma universidade, nos favoreceu perceber
especificidades, pois além de falar de cada um deles como sujeitos individuais,
evidenciaram experiências curiosamente recorrentes que permitiram captar alguns
importantes aspectos sociais e culturais dos processos identitários da formação
brasileira.
Ao possibilitar reflexões sobre a sua história de vida e a do outro com sentimento
de pertencimento e de partilha entendemos que apesar dos relatos serem únicos e
apresentarem características peculiares podem ser visualizados também como uma
trajetória coletiva, com pontos fortes, principalmente quando estes são encontrados em
outras histórias de vida e expressam as diversas lutas que cada um carrega para realizar
um sonho pessoal e ao mesmo tempo coletivo.
Nesse sentido, acreditamos que o desenvolvimento de um trabalho como este
favorece o processo de (re)elaboração e socialização de experiências pessoais e
coletivas, inspirando e renovando energias, motivando docentes e discentes por meio
do resgate de memórias e de projeções futuras.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: uma ação reflexiva entre
história e memória na cidade de Ocara - CE
Maria Rozangela Correia Alves49
Meiriane da Silva Pinheiro50
Iranilda Pereira Dos Santos51
Luis Miguel Dias Caetano 52
RESUMO: O presente estudo pretende contribuir com a ressignificação das práticas
pedagógicas no ensino fundamental, por meio de uma ação reflexiva tendo como cerne
a história e memória na cidade de Ocara – CE. O fazer pedagógico, pautado em condutas
educativas significativas que busca um olhar crítico diante da realidade, investigando as
contribuições do reconhecimento histórico imbuídos nas memórias de moradores
idosos que podem colaborar para a formação de alunos atuantes e conhecedores das
raízes culturais e históricas, motivando-os a uma participação efetiva e reflexiva diante
do contexto em que estão inseridos. Tendo como público os alunos do 8º ano do Colégio
Municipal Luís Cândido de Oliveira na cidade de Ocara/CE, como participantes direto da
pesquisa os alunos, os idosos das comunidades nas quais os alunos residem. Os referidos
alunos entrevistaram os idosos a fim de conhecer as raízes históricas através de suas
memórias, buscando a partir delas uma ação reflexiva dos educandos para um melhor
envolvimento nas aulas, possibilitando a participação, a interação, a cooperação e uma
melhor aprendizagem dos alunos. A pesquisa, constituída por meio da metodologia
qualitativa no estudo de caso etnográfico, teve como sujeitos os alunos que recolheram
histórias orais das vivências das pessoas idosas as quais revelaram fatos
importantíssimos da cultura de Ocara. Os dados foram coletados por meio de entrevista
aberta, tendo como objetivo investigar para compreender como as pessoas viviam em
épocas passadas. Como resultado, constatou-se o envolvimento e aprendizado dos
discentes diante das práticas pedagógicas, pensadas e inovadas diante da história e
memória de um povo, possibilitando uma melhor compreensão das manifestações e
diversidades culturais presentes no municipio. Conclui-se ainda que a grande relevância
do trabalho para o envolvimento dos alunos que passaram a conhecer e a valorizar a
cultura, e que registraram os achados de forma documental para que não se percam,
uma vez que só estavam registradas na memória, e que foram visualizadas e valorizadas
com as práticas adotadas constituindo em saberes experienciais, na medida em que
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validam a experiência e passando a compor o campo dos saberes profissionais dos
docentes e educacionais dos discentes.
Palavras – chave: Prática Pedagógica. Discente. Cultura. História. Memória.
INTRODUÇÃO
A sociedade vem passando por transformações, onde informações e descobertas
acontecem em segundos, e em meio a esse processo de evolução e de mudanças é que
o ensino educacional entra em pauta, como um dos mais importantes aspectos a serem
discutidos neste âmbito, pois a escola é um dos espaços sociais, onde são promovidas
as mais relevantes formulações teóricas sobre o desenvolvimento cultural e social.
Dessa forma, a prática pedagógica alicerçada em uma pesquisa educacional,
acaba tomando um lugar central na busca de perspectivas que possibilite o
envolvimento principalmente dos agentes que conduzem o ambiente escolar,
convertendo e transformando o ensino em busca de um melhor aprendizado. Segundo
Dewey (1953), estudioso americano, a prática não se reduz ao controle técnico, valoriza
a pesquisa. O conhecimento do professor não é visto como um conjunto de técnicas ou
um kit de ferramentas. Depende de um conhecimento na ação e, em seguida, a ação na
ação. Não separa o pensar do fazer.
Pretendemos mostrar aqui à importância de se trabalhar a junção
oralidade/história, com um olhar focado para os alunos do Fundamental II do Colégio
Municipal Luis Cândido de Oliveira. Numa tentativa possibilitar aos educandos a
formalização de registros escritos oriundos de entrevistas com idosos e reflexões acerca
da vida que possuem, pois na medida em que vão compreendendo o passado como
elemento primordial para os avanços que temos hoje, acabam refletindo sobre suas
ações, enquanto adolescentes que são.
DESENVOLVIMENTO
Em um contexto geral, muitos educadores e instituições, ainda não perceberam
o significado das ações pedagógicas no processo ensino-aprendizagem. O educador tem
um papel muito importante, pois um estudo contextualizado, com reflexões críticas
sobre o saber-fazer e as intervenções pedagógicas realizadas favorecem ao
desenvolvimento integral dos educandos e a construção da aprendizagem.
Daí surge uma preocupação, e ao mesmo tempo uma necessidade de
ressignificar o fazer pedagógico dentro de uma perspectiva evolutiva desenvolvimental,
pautando-se em condutas educativas significativas, objetivando um pensar diferente,
buscando assim, um novo olhar diante da realidade a partir de problematizações e
momentos de reflexão em grupo e pesquisas, aguçando assim, um novo pensar, munido
em uma reflexão crítica diante do objeto analisado, que primeiro foi pensado e
organizado pelo professor, onde os alunos se sintam motivados a participarem e
interagirem efetivamente da construção dos conhecimentos. Isso pode ser evidenciado
por meio da reflexão onde Segundo Ribas e Carvalho (1995, p. 4) “os professores
reflexivos estão sempre se questionando sobre o seu saber, sobre o seu fazer e sobre o
seu saber fazer em sala de aula, indo além das atitudes imediatistas, tendo presente o
tipo de homem que se quer formar”.
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Essa interação dinâmica entre professor e aluno, onde o docente precisa
conhecer a realidade de seus discentes, como vivem e se relacionam com o meio a qual
estão inseridos, permite que os mesmos se aproximem de sua classe, assim como
descreve: Cagliari (2002) o professor precisa saber como acontece o processo de
aquisição do conhecimento de seus alunos, de como eles se situam em termos de
desenvolvimento emocional e de como eles vêm evoluindo no processo de interação
social, pois assim, ele pode encaminhar o processo de aprendizagem de forma agradável
e produtiva. Isso sem dúvida é um dos grandes desafios do espaço escolar, com vistas
a compreender seus alunos dentro de uma perspectiva histórica.
Nessa visão, se faz necessário, proporcionar aos educandos uma compreensão
racional do mundo que o cerca, levando-os a um posicionamento de vida, isento de
preconceitos ou superstições, e a uma postura mais adequada em relação a sua
participação como indivíduo crítico e reflexivo diante da sociedade em que vive e do
ambiente que ocupa, e principalmente no que se refere ao reconhecimento de suas
origens e de sua história.
Dessa forma o educando não será um mero espectador de sua história, mas sim
alguém que participa ativamente, envolvendo-se em todos os processos de construção
de saberes. Saberes esses que remontam às suas origens de maneira que se identifique
como sujeito em construção, dentro de um contexto histórico com crenças, valores e
expressões culturais, pautada em toda uma vivência de seu povo, o que colocará o aluno
numa situação de pertencente desta cultura, ora conhecida pelo educando. Utilizamos
aqui o materialismo histórico dialético de Karl Marx, que relata o homem como um ser
social e histórico. De acordo com Lenin (1979), Karl Marx defendia a tese, que é só por
meio da dialética que pode ocorrer à evolução do conhecimento, sendo necessário
estudar as relações sociais, políticas e econômicas de um determinado período histórico,
para compreender as contradições existentes.
Nessa busca de se reconhecer dentro de um grupo histórico, que os saberes
pedagógicos vêm contribuindo para a formação de alunos como sujeitos atuantes e
conhecedores de suas raízes culturais, históricas e filosóficas, motivando-os à
participação na aprendizagem escolar através da dialética que argumenta e discute o
contexto social ao qual os discentes estão inseridos.
Como eixo orientador e reflexivo, apresentamos discussões empreendidas acerca
das práticas pedagógicas, com ênfase na história oral recolhida pelos alunos e na análise
dessas memórias, sempre relacionando a metodologia usada em relação a uma ação
reflexiva entre história e memória, que através de interações mediadoras despertaram
os educandos para um maior envolvimento nas atividades pedagógicas, resultando
assim em um melhor aprendizado.
Percebemos que há uma grande relevância de se trabalhar práticas pedagógicas
voltadas às temáticas que contextualizam e enriquecem a vida dos discentes. No tocante
trabalho, apresentamos um estudo realizado na Escola de Ensino Fundamental Luis
Cândido de Oliveira, onde buscamos através de um estudo com pesquisas e produções
orais, conhecer memórias das pessoas idosas de maior experiência, sendo estas: avós,
tios e tias, pessoas próximas que convivem da mesma realidade, mas de um passado um
tanto diferente.
Notamos aqui uma relação e interação, objetivando trazer o passado para
reconhecer o presente e ressignificar o futuro, uma vez que para valorizar o presente é
preciso compreender os fatos já acontecidos, onde cada um teve sua importância, seus

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

113

motivos para acontecer, trazendo em sua história muitas lutas, sonhos e conquistas.
Neste trabalho os alunos recolheram várias histórias de vivências de pessoas
idosas, estas, revelaram fatos importantíssimos sobre a cultura do município, onde os
discentes puderam conhecer e discutir suas descobertas as quais contribuíram e
enriqueceram a vida não só escolar, mas sim, pessoal dos alunos, onde os mesmos
conheceram e se reconheceram dentro deste novo universo. De forma pensada e
inovada, buscamos através das práticas pedagógicas, abordar e envolver os alunos para
um resultado significativo.
É a partir dessa observação que abordamos aqui a metodologia em estudo, uma
vez que esta se adéqua a todo o trabalho desenvolvido, pois a mesma busca o
conhecimento e reconhecimento cultural, onde a interação, a crítica e a analise acontece
através de um estudo reflexivo sempre investigando, buscando assim uma compreensão
subjetiva do objeto estudado ao qual o discente se encontra inserido.
Sobre isso pensa Gadotti (2007, p. 65), quando diz; “o poder do professor está
tanto na sua capacidade de refletir criticamente sobre a realidade para transformá-la,
quanto na possibilidade de construir um coletivo para lutar por uma causa comum”. Este
estudo será de grande valia não somente para os alunos, mas também para a escola
como um todo, uma vez que se propõe algo inovador para os discentes ao se
reconhecerem como fruto desse passado refletido no presente, sentem-se mais
preparados para entender o mundo em sua volta.
A escolha da metodologia em estudo se deu a partir do trabalho realizamos na
escola e das intrínsecas relações metodológicas com os métodos, técnicas e abordagens
aos quais o sujeito interage de forma crítica e reflexiva com a realidade ao seu redor,
onde o novo o faz pensar para um maior entendimento e envolvimento com as
descobertas, que acontecem de forma dialética, e não por uma simples absorção de
conteúdos metódicos e inquestionáveis.
Por isso a metodologia deste trabalho estar alicerçado na pesquisa dialética,
analítica descritiva, etnográfica, por caracterizar-se pela descrição de significados
culturais de um determinado grupo. Com uma abordagem qualitativa, onde a entrevista
foi uma técnica que possibilitou a compreensão e interpretação de determinados
comportamentos.
A pesquisa etnográfica faz com que o sujeito discuta, reflita, usando para isso o
método de investigação cientifica, que acontece através da observação do
comportamento e das práticas sociais do sujeito em estudo. Essa pesquisa na escola é
de fundamental importância, pois exige compreensão, causam estranhamento a partir
das práticas observáveis, uma vez que são subjetivas, sentimentais, emocionais, pois o
que se analisa está relacionado a valores que compara a realidade pesquisada com
outras vivências e experiências, tanto nos aspectos sociais, econômicos, culturais e
históricos.
Nesse caso se faz uso da observação participante, pois o investigador tenta
conhecer a pessoa ao qual pretende estudar, para assim ganhar a confiança e poder
elaborar um registro escrito e sistemático de tudo àquilo que ouve e observa. Esse
escrito ganha o nome de entrevista aberta, reflexível tendo como objetivo investigar
para compreender como as pessoas viviam em épocas passadas, para isso se faz
necessário que o investigador passe um tempo considerável com o sujeito em seu
ambiente natural, aplicando questões abertas sobre fatos relevantes na vida do
indivíduo em estudo, questões essas previamente elaboradas pelo pesquisador.
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A análise qualitativa ganhará amplitude, possibilitando deduções, pois considera
e incorpora a análise de outras realidades, comunidades locais no caso aqui em estudo,
o que resultará na desconstrução, contradição e construção de novas hipóteses para a
realidade observada, que ao nos depararmos com uma situação, temos uma ideia logo
de imediato, e ao nos distanciarmos da mesma e ao analisar passamos a ter um novo
pensamento, um novo olhar, isso faz o nosso pensamento ser dialéticos, pois é nessa
constante construção e desconstrução que vive o ser pesquisador.
HISTÓRIA, MEMÓRIA E ORALIDADE
Sabendo que História e Memória andam juntas e que o resultado dessa junção é
cultura, uma vez que não se faz história sem passado, onde este se apresenta tanto na
memória individual como coletiva. A memória por ser coletiva e social é sempre vivida
e compartilhada de acordo com a dimensão social da realidade onde os indivíduos
vivem. Onde a história necessita da memória para se construir, uma vez que a memória
reconstrói o passado. Nesta visão percebe-se que, conforme Halbwachs (2004, p. 85)
“[...] a história começa somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se
apaga ou se decompõe a memória social”. A Memória Coletiva:
É uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que
nada tem de artificial, já que retém do passado somente aquilo que
ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a
mantém (HALBWACHS apud JUCÁ, 2003, p.30).

Numa abordagem acerca da “Memória e memória Histórica”, a Professora Félix
(1998) apresenta significativas considerações, procurando identificar a função da
memória e a sua relação com a história, onde traça um histórico das diversas
contribuições surgidas, em decorrência da aproximação da História com as demais
Ciências Sociais. A professora ainda apresenta a história como sendo uma meta na busca
da compreensão do homem no tempo, deixando transparecer a presença da mudança
e do movimento, ao contrário da tradição, que permanece cristalizada. Ela reforça seu
argumento recorrendo a José Honório Rodrigues, que ao considerar tradição, memória
e história como formas diferenciadas de estudar o passado, afirma: “[...] é análise, é
crítica, é vida que flui e muda de acordo com as necessidades sociais, econômicas do
presente e as aspirações e esperanças do futuro” (RODRIGUES apud JUCÁ, 2003, p. 17).
E complementa:
O que queremos preservar é a nossa história, o que queremos
defender é a história e não a memória. A memória é uma forma
rudimentar de lembrança, uma forma rudimentar de escrito histórico
(RODRIGUES apud JUCÁ, 2003, p. 17).

No entanto, Jucá (2003) discorda desta ideia, e segundo ele a memória não se dá
de forma estática e sim de movimento através dos espaços sociais dinâmicos onde a
história se reconstrói a partir da memória. Onde o estudo do passado não se dá somente
nos arquivos históricos de jornais pautados em documentos oficiais, mas sim na recolha
de depoimentos das pessoas idosas, como resgate do presente em suas memórias,
sendo estes depoimentos importantíssimos para o conhecimento, compreensão e
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valorização da cultura. Nesta visão de movimento, de dinâmica, Horta defende o
processo ativo, onde este se faz necessário para que o conhecimento e a valorização
cultural aconteçam.
[...] A partir de experiência e do contato direto com as evidências e
manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos,
sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial busca levar
as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento,
apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os
para um melhor usufruto desses bens, e propiciando a geração e a
produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação
cultural. (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6).

É através da herança cultural que a educação escolar busca manter viva os
costumes e tradições de um povo, registrados por meio da oralidade. Pois é através de
uma aprendizagem significativa, de um currículo que aborde a cultura e a história de um
povo, na qual se valoriza a cultura local. Dessa forma as memórias de um povo podem
influenciar na construção das concepções epistemológicas dos discentes em formação
através das práticas pedagógicas durante o trabalho docente. A epistemologia é citada
aqui como sendo a técnica, o estudo que traz a reflexão e a compreensão, tornando
assim o conhecimento válido. Neste sentido nota-se que:
Pensar a história oral dissociada da teoria é o mesmo que conceber
qualquer tipo de história como um conjunto de técnicas, incapaz de
refletir sobre si mesma [...] não só a história oral é teórica, como
constitui um corpus teórico distinto, diretamente relacionado às suas
práticas (MIKKA apud JUCÀ, 2003, p. 26.).

Percebe-se aqui que as técnicas utilizadas para o registro da história oral só
fazem sentido se levarem a reflexão e a compreensão do objeto em estudo, ou seja, a
um conhecimento válido. A epistemologia é compreendida da seguinte forma:
[...] toda experiência social produz e reproduz conhecimentos e, ao
fazê-lo, pressupõe uma ou várias epistemologias. Epistemologia é toda
a noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta
como o conhecimento válido. É por via do conhecimento válido que
uma dada experiência social se torna intencional e inteligível. (SANTOS
E MENEZES, 2010, p. 15).

Santos (2010) defende a ideia de que a epistemologia está vinculada à
construção social do conhecimento e à experiência - prática - para a validação do
mesmo, enfatizando, também, a pluralidade de formas de conhecimento e da
diversidade epistemológica do mundo, alegando não existir uma unidade de
conhecimento. Para Neves (1999), apud Jucá (2003, p. 38), “a memória e a História são,
cada uma a seu modo, registros dessa pluralidade, ao mesmo tempo em que são
também antídotos do esquecimento”.
Para Nóvoa (1997, p. 26) “A troca de experiências e a partilha de saberes
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a
desempenhar, o papel de formador e de formando” Na mesma lógica, Thompson (1978),
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entende que as instituições formadoras devem tender ao equilíbrio dialético entre
educação e experiência, teoria e prática, ou seja, entre o rigor intelectual e a valorização
das vivências trazidas pelos alunos. Mas nem sempre a instituição de maior poder de
transformação se encontra preparada para com seus projetos pedagógicos receber os
alunos, principalmente os que são advindos de uma cultura popular urbana. Então:
Se a cultura popular urbana é impedida de entrar pela porta da frente
da escola, ela, muitas vezes, tem de pular o muro para poder
transformar-se em elemento de identificação e organização de
crianças e jovens em torno de gestos e práticas comuns e que
constituem os diversos grupos estudantis. Porém, a formação desses
mesmos grupos, definida por suas diversas expressões culturais,
geralmente passa despercebida pelos professores. Assim, funkeiros,
charmeiros, góticos, skatistas, RPGistas e roqueiros ou não tem
visibilidade nos espaços escolares ou quando são notados, é para que
a escola utilize seus conhecidos mecanismos disciplinadores e de
controle para justificar o desinteresse e com isso, reforçar os mais
diversos adjetivos utilizados para pré-conceituar, identificar e até
mesmo afastar muitos alunos que andam em grupos e que, por sua
vez, parecem não responder às exigências disciplinares e não
corresponder ao tão sonhado “ padrão de aluno ideal” (MARTINS 2004
apud SILVA, 2008, p. 57).

Ao entender o ser humano como sujeito da história emerge-se o mesmo como o
sujeito do conhecimento, ou seja, ele é o ser responsável pela construção de sua
experiência com a condição própria de existir. Assim, o professor deve ter consciência
de sua existência como um sujeito socialmente situado, promovendo uma educação
humanizada e emancipadora, um pensar autêntico que converge no sentido da
educação formadora do ser humano.
Sabemos que cada aluno é um ser individual dentro de uma coletividade, e é na
socialização que aprender respectivamente a conviver uns com os outros, conhecendo
assim outras culturas e outras formas de pensar, enriquecendo assim o seu
conhecimento. Observamos isso no que diz Brandão (2003), em seu texto – A educação
como cultura:
Cada ser humano é um eixo de interações de ensinar-aprender. Assim,
qualquer que seja, cada pessoa é em si mesma uma fonte original de
saber e de sensibilidade. Em cada momento de nossas vidas estamos
sempre ensinando algo a quem nos ensina e estamos aprendendo
alguma coisa junto a quem ensinamos algo. Ao interagir com ela
própria, com a vida e o mundo e, mais ainda, com círculos de outros
atores culturais de seu círculo de vida, cada pessoa aprende e
reaprende. E, assim cada mulher ou homem é um sujeito social de um
modo ou de outro culturalmente socializado e é, portanto, uma
experiência individualizada de sua própria cultura (BRANDÃO, 2008, p.
33).

Para uma melhor compreensão sobre a visão da escola referente aos educandos,
citaremos aqui o maior evento cultural desta cidade que é A Festa das Almas, a qual
insere-se nas políticas culturais e educacionais desta cidade, numa construção a partir
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

117

da realidade vivida, registrada, repassada para nossos educandos de forma a conhecer
o patrimônio como sendo um conjunto de lembranças e de memórias, onde o passado
se faz presente.
[...] A Festa de Finados, ao reunir morte e vida, tristeza e alegria,
finados e vivos, reverência e diversão, fé e festa, sagrado e mundano,
foge aos padrões vigentes na sociedade brasileira, fazendo emergir um
clima de tensões e conflitos no seio da sociedade (ALVES, 2015. p. 46).

Para Tedesco (2014, p. 30), a memória é “[...] uma forma de fazer o tempo
passado se presentificar analítica e oralmente; de construir e reconstruir o social de
vividos; de entender formas e representações simbólicas históricas e educacionais [...]”.
Compreende-se a profunda relação na construção das concepções epistemológicas na
práxis docente com as memórias de experiências educativas vivenciadas.
UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM INTERFACE
COM A HISTÓRIA ORAL
Como forma de embasar para compreender melhor este trabalho, é que
apresentamos aqui diferentes concepções que discutem a prática pedagógica e a
história oral, tendo como eixo central as contribuições destas para o educando no que
se refere ao aprendizado satisfatório, onde o docente ao colocar em prática a realidade
com suas vivências, o discente sente-se imbuindo nesse contexto de memória, uma vez
que traz em suas raízes familiares a cultura, seja de sua comunidade ou cidade. Parte
dessas memórias agora em forma de estudo, de conhecimento, a busca de valorização
da cultura local, nesse caso em estudo a memória é coletiva e histórica, pois foi de
muita valia para a construção da comunidade ao qual o ser humano pertence. No que
se refere a esse tipo de memória veremos o que diz Hugo Lovisolo:
A memória histórica se nos apresenta idealmente como âncora e
plataforma. Enquanto âncora, possibilita que, diante do turbilhão da
mudança e da modernidade, não nos desmancharemos no ar.
Enquanto plataforma, permite que nos lancemos para o futuro com os
pés solidamente plantados no passado criado, recriado ou inventado
como tradição. Esta, por sua vez, toma o sentido de resistência e
transformação (LOVISOLO, 1987, p. 17).

Infelizmente, a preservação da memória nem sempre é encarada com a
seriedade que merece em relação à conservação de documentação relacionada aos
diversos momentos pelos quais passa um estabelecimento de ensino. Dessa forma, foi
importante a incorporação de uma metodologia de pesquisa que não necessitasse
exclusivamente de documentação escrita, pois sabemos que a comunicação passadopresente não precisa se dar apenas dessa forma mais tradicional onde os sujeitos
históricos não precisam se apresentar de maneira estática e acabada, não permitindo
uma interação mais viva do historiador com sua fonte. Como diz Jucá (2003) a memória
remete a algo mais do que a um mundo pessoal, deixando transparecer a relação entre
o indivíduo e o seu meio social, que torna mais abrangente o perfil da realidade
estudada. E Ainda acrescenta:
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Na busca dos fundamentos básicos à utilização da História Oral,
partimos das posições divergentes de encará-la, de acordo com os
conceitos básicos, a fim de evitar que a narração apresentada não
constitua uma continuidade de uma abordagem cronológica acerca
das experiências cotidianas. Dentre tais conceitos, desçam-se as
definições de Memória e História, a princípio consideradas como se
constituíssem pontos hierarquizados, onde uma conseguisse superar
a outra. Entretanto, melhor situando historicamente suas definições,
observa-se uma conceituação mais abalizada, que serve como meio de
aproximação entre ambas, mesmo reconhecendo as suas
particularidades (JUCÁ, 2003, p, 22).

Utilizamos para esta pesquisa, fotos, vídeos, artefatos culturais que mostrassem
como era a vida no passado, e principalmente o depoimento dos idosos através de suas
lembranças, ou seja, os documentos escritos não foram a única fonte de pesquisa do
historiador. Assim, o caminho investigativo da história oral permitiu uma reflexão e um
olhar diferenciado sobre o passado institucional, garantindo uma dinamicidade aos
acontecimentos e fatos que emergiram através das pessoas que experienciaram o
ocorrido ou que, no mínimo, tiveram conhecimento dele em seu transcurso ou por
transmissão de outro. Como afirma Ecléa Bosi sobre a descoberta do valor presente na
lembrança dos velhos:
Um mundo que possui uma riqueza e uma diversidade que não
conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos
desse mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os
viveu e até humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é
sempre uma experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta,
resignação pelo desfiguramento das paisagens caras, pela
desapropriação de entes armados, é semelhante a uma obra de arte.
Para quem sabe ouvi-la, é desalienadora, pois constrata a riqueza e a
potencialidade do homem criador de cultura com a miséria figura do
consumidor atual (BOSI, 1994, p. 82 - 83).

A história oral é uma arte de narrar, que ganha significado especial, quando
confiada a pessoas de idade avançada. Que funciona como ferramenta de pesquisa,
aliada a documentos tradicionais permitiu direcionar um olhar diferente em relação aos
conhecimentos do passado, ajudando a:
[...] escavar verticalmente as camadas descontínuas do passado a fim
de trazer à luz fragmentos de idéias, conceitos, discursos já esquecidos
e aparentemente desprezíveis para, a partir desses fragmentos,
compreender as epistemes antigas, ou mesmo, e talvez,
principalmente, o nosso presente e entender como os saberes
apareciam e se transformavam (VEIGA-NETO, 2007, p. 45-46).

Nessa ótica a história se constrói dentro das comunidades, segundo Thompson:
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança
a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação.
Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria
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desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem
companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da comunidade
e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos
privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e
autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre
classes sociais e entre gerações. E para cada um dos historiadores e
outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um
sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada época.
(THOMPSON, 1978, p. 44).

Observando esse contexto, a história oral apresentou-se como um instrumento
privilegiado no sentido do olhar diferenciado, que permitiu, também, essa redefinição
de posições e certezas essenciais à investigação, parte integrante e reveladora das
experiências e memórias coletivas e individuais que possibilita o recontar, não só de
fatos e acontecimentos, como também de sonhos e esperanças. Em melhores palavras:
A busca de uma identidade coletiva, mesmo partindo de depoimentos
individuais, mas não desvinculados de um espaço cultural constituído
por grupos e tradições vivenciadas, estimula a preservação da
memória, como uma possibilidade de garantir as sementes de um
resgate profícuo à compreensão do passado. Com o emprego de uma
metodologia atualizada, a produção de trabalhos históricos garante a
polivalência de interpretações, presentes na Memória Coletiva. Se o
historiador produz o conhecimento acerca de temas vinculados ao
passado, a própria escolha decorre das indagações do momento
presente a ele direcionado, onde a memória torna real a trajetória de
aproximação entre o ontem e o hoje (JUCÁ, 2003, p. 36).

Nesse sentido, conforme (LE GOFF, 1996), interessou-nos a percepção da
memória como propriedade de conservar certas informações, que nos reenvia em
primeiro lugar para um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode
atualizar impressões ou informações passadas, que ele representa como passadas.
A evocação da memória de indivíduos foi essencial na medida em que trouxe em
si elementos do passado entendidos como importantes na construção da narrativa.
Através da seleção da memória, o indivíduo expõe e/ou omite aspectos que se lhe
apresentam como fundamentais para a construção de uma história. E é essa história
vivenciada pelo indivíduo narrador que serviu, juntamente com documentos oficiais, de
fonte para nosso trabalho. Tomando como base o que diz Jucá, abre aqui uma discussão
sobre o método tradicional e o reflexivo.
A História Oral sem o apoio teórico reduz o trabalho produzido a uma
simples transcrição de entrevistas, carente de uma explicação reflexiva
que venha enriquecer os resultados obtidos com a nova metodologia
adotada [...]. O entusiasmo propiciado pela nova metodologia deixa o
aluno embevecido com a forma diferenciada de trabalhar o tema
escolhido, levando-o a se bitolar a uma fidelidade aos depoimentos
obtidos, uma vez que representam a participação de agentes antes
desconsiderados, levando-os a reproduzir o que foi dito, sem perceber
a importância de sua participação na construção do conteúdo
temático proposto (JUCÁ, 2003, p, 27).
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Daí a importância do embasamento teórico da nova metodologia, no intuito de
constituir argumentos sólidos a reflexivos, visando uma melhor compreensão do objeto
em estudo. Numa constante construção de saberes, como seres humanos pensantes e
atuantes diante do mundo que o cerca. Dessa forma foge-se do método puramente
tradicional, onde a escola era detentora do poder e tudo era repassado como verdade
incontestável. Sem que o aluno pudesse discutir os registros dos relatos narrados, que
são riquíssimas fontes de ensinamentos.
A tradição oral pode ser vista como uma cacimba de ensinamentos,
saberes que veiculam e auxiliam homens e mulheres, crianças,
adultos/as velhos/as a se integrarem no tempo e no espaço e nas
tradições. Sem poder ser esquecida ou desconsiderada, a oralidade é
uma forma encarnada de registro, tão complexa quanto a escrita, que
se utiliza de gestos, da retórica, de improvisações, de canções épicas e
líricas e de danças como modos de expressão (SOUSA E SOUZA, 2006
apud JUCA, 2003, p. 155).

Essa visão de construção de saberes se dá pela busca do conhecimento, sendo
este constante no contexto nos trabalhos de professores, dentre os várias formas do
conhecer está a compreensão da realidade na qual vive e do contexto social que
circunda espaço escolar. Sendo as escolas instituições especializadas na formação
humana, e, em especial na educação básica. Tem a função de garantir a apropriação da
cultura, para que a pessoa possa se inscrever na sociedade, e na construção das
capacidades e condições subjetivas para poder intervir na mudança dessa mesma
sociedade.
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):
O sistema educacional do País se organize, a fim de garantir que,
respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e
políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e
complexa, a educação possa atuar, decisivamente, no processo de
construção da cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente
de igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios
democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o acesso à
totalidade dos bens públicos, entre os quais o conjunto dos
conhecimentos socialmente relevantes (BRASIL, 1997, p. 10).

Nota-se aqui a grande importância na relação adquirida pelos profissionais
enquanto estudantes com sua atuação no campo educacional. Isso porque o educador
é um sujeito que se constrói e se reconstrói em contanto com meio em que vive, sendo
este carregado de vivências e experiências que enriquecem e preparam o educador para
uma vida subjetiva e crítica.
Libâneo (1985) coloca que a escola cumpre funções que lhe são dadas pela
sociedade concreta que se apresenta como constituída por classes sociais com
interesses contrários. Ele relata ainda o que modo como os professores realizamos seu
trabalhos, selecionam e organizam os conteúdos das matérias, ou escolhem técnicas de
ensino e avaliações estão relacionados com pressupostos metodológicos.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II CONSIDERANDO A
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
Na contemporaneidade, as práticas pedagógicas devem ser cada vez mais
inovadoras e estimulantes, perpassando por metodologias que valorizem a coletividade,
o respeito às diferenças, a expressão verbal, e, que, sobretudo, permita o aluno se
desenvolver tanto no âmbito das interações sociais como também no campo da
intelectualidade, e ambos, devem ser trabalhados com ênfase na participação ativa e
nos entendimentos críticos acerca das situações que fazem a sociedade. Partindo desse
pressuposto, o Colégio Municipal Luís Cândido de Oliveira “[...] objetiva contribuir com
a formação do cidadão, na qual o sujeito seja autônomo, crítico e participativo” (OCARA,
2010, p. 08).
Dado objetivo poderia ser melhor especificado, pois os educadores precisam de
maiores informações acerca dos objetivos da escola para que seus fazeres pedagógicos
possam ser planejados a fim de alcança-los, isso quando os professores procuram
conhecer o PPP da escola, pois, pelo que observamos, os professores entram e saem da
escola sem sequer visualizá-lo, tampouco conhecê-lo. Já quanto à missão da escola, esta
é mais bem especificada, e relembra o descrito no objetivo.
A educação praticada pela comunidade educativa do Colégio
Municipal Luis Cândido de Oliveira está a serviço da formação integral
da pessoa. Sua missão é educar para a vida, formar cidadãos críticos,
atuantes capazes de enfrentar os desafios que a sociedade oferece
(OCARA, 2010, p. 12).

Nesse sentido, podemos compreender que a missão da escola permite que os
professores trabalhem com métodos transformadores, como por exemplo, com
projetos que instiguem os alunos a pensar e enxergar o mundo em todas as suas faces,
principalmente em relação às situações que indignam os cidadãos e ignoram os direitos
dos mesmos. Portanto, o PPP vem afirmar isso ao referir que o:
[...] Colégio Municipal Luís Cândido de Oliveira redefine modelos,
estilos e conteúdos educativos e faz disso uma contribuição valiosa
para a formação crítica, ética, social e política do educando,
possibilitando-lhe o exercício renovado de uma cidadania
participativa, construtiva e solidária (OCARA, 2010, p. 14).

Um dos grandes desafios da escola é “Fortalecer as rotinas da escola
incrementando novas práticas pedagógicas” (PPP, 2010, p. 16). Sendo assim, os projetos
que os professores almejam trabalhar, serão muito bem apoiados, tanto que, uma das
metas da escola é “Implantar projetos com foco nas disciplinas críticas” (OCARA, 2010,
p. 17). Dessa forma, possibilitariam inovações pedagógicas sem deixar de ensinar os
conteúdos provenientes das disciplinas, mas sim, adequá-las a novos métodos para que
o aluno não se enfade em atividades rotineiras, e isso, conforme o PPP é entendido pelos
professores. Confiram:
O ensino é concebido pelos educadores do Colégio Municipal Luís
Cândido de Oliveira como um conjunto sistemático de ações,
cuidadosamente planejadas, ao redor das quais conteúdo e forma
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articulam-se permanentemente. As atividades permitem que
professor e aluno compartilhem parcelas sempre maiores de
significados em relação aos conteúdos do currículo escolar. O
professor orienta suas ações para que o aluno participe em tarefas e
atividades que o aproximem cada vez mais dos conteúdos que a escola
tem para ensinar (OCARA, 2010, p. 20).

Outro ponto bastante importante para que os educadores obtenham êxitos em
suas práticas pedagógicas é a consideração das capacidades individuais e coletivas dos
educando, sendo assim, cada aluno deve ser atendido e trabalhado conforme suas
facilidades e dificuldades de aprendizagens, e isso, conforme o PPP também ocorre na
escola. Vejam:
A abordagem do conhecimento deve superar a educação meramente
especializada ou acadêmica, para entender o aluno como ser uno e
atendê-lo em suas diferenças. A proposta do Colégio Municipal Luís
Cândido de Oliveira assume a pessoa em seu processo de
individualização e socialização, valoriza as realidades terrenas,
desenvolve o sentido crítico e cuida da preparação para a liberdade,
para a vida e para o exercício profissional (OCARA, 2010, p. 24).

Partindo desse pressuposto, os projetos também surgem como alternativas para
trabalhar as potencialidades conforme as especificidades de cada aluno, uma vez que,
os projetos educacionais acontecem com uma maior evolução do pensamento de cada
educando, pois, cada aluno ao fazer sua culminância, seja descritiva ou oral, vai saber
representar o conhecimento dando ênfase ao que foi mais marcante durante sua
pesquisa, do que foi rememorado nas lembranças dos recordadores. Trabalhar com
pesquisas torna-se ainda mais importante quando estiver associada com leitura e
escrita. A escola Luis Cândido está consciente desse conhecimento, pois consta em seu
PPP o seguinte:
Outra habilidade a ser valorizada por todas as disciplinas é a da
pesquisa. Diretamente relacionada à leitura e à escrita, deve ser
entendida não como simples coleta de informações, mas como
aprendizagem das diferentes formas de se fazê-lo. A pesquisa
pressupõe a capacidade de escolha e decisão sobre o que é e o que
não é adequado, assim como de interpretação crítica dos dados
levantados (OCARA, 2010, p. 26).

Os projetos que envolvem a aquisição de conhecimentos por meio da leitura de
mundo, partindo do que está próximo para o que está distante, do atual para o mais
antigo ou vice-versa, para em seguida acontecer às expressões das aquisições do
conhecimento, está totalmente dentro do contexto do proposto pela nossa pesquisa,
pois o cumprimento do nosso papel pode ser observado quando a escritora Ecléa Bosi
nos fala do seu contato com os anciãos por ela entrevistados:
[...] O vínculo com outra época, a consciência de ter suportado,
compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião
de mostrar sua competência . Sua vida ganha uma finalidade se
encontrar ouvidos atentos, ressonância. [...] A conversa evocativa de
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um velho é sempre uma experiência profunda. Repassada de
nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens
caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra de
arte. (BOSI, 1994, p. 22).

Nesse contexto, os educandos podem refletir a partir das experiências
observadas, uma vez que tiveram contato com outras realidades. Para isso os projetos
nesse sentido, valem a pena ser pensados, planejados e executados, como se deu neste
trabalho com a recolha de histórias do passado, onde as mesmas estão guardados nas
memórias de muitos idosos, e que depois passam a ser registradas nas mentes e
também por escrito pelos alunos, assim, as histórias do passado vão sendo sempre
recordadas.
Os recordadores são no presente, trabalhadores, pois lembrar não é
reviver, mas refazer. É reflexão, compreensão do agora a partir do
outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua mera
repetição. O velho, de um lado, busca a confirmação do que se passou
com seus coetâneos, em testemunhos escritos ou orais, investiga,
pesquisa, confronta esse tesouro de que é guardião. De outro lado ,
recupera o tempo que ocorreu e aquelas coisas que quando perdemos
nos sentimos diminuir e morrer (BOSI, 1994, p. 20).

Quanto ao pesquisador, este trabalhou da seguinte forma:
Não só porque foi aos velhos e os ouviu, mas porque ao fazê-lo
mostrou adequação e o banimento a que estão submetidos o velho e
a memória. Com isto, refez a dignidade e o sentido da velhice
memoriosa transcrevendo noutra linguagem o que foi recolhido dia-adia. Da voz ao texto, realiza-se o trabalho do pesquisador-escritor.
(BOSI, 1994, p. 21).

Nota-se a grande cumplicidade entre sujeito e objeto, este rememora os fatos
sem ser preciso de comprovação, o sujeito transcreve fielmente o que ouviu, buscando
uma reflexão entre passado e presente, tentando compreender a divergência valores
no decorrer dos tempos.
CONCLUSÃO
Acreditamos que a educação é o principal viés de resgate das histórias do
passado por meio do resgate das mesmas, sendo assim, a proposta levantada aqui se
configura como uma grande forma de manter viva as tradições culturais. Quando
propomos a pesquisa de entrevista aberta, onde os alunos conversariam com os idosos
sobre a vida no passado, possibilitamos um confronto entre realidades, fazendo o
educando entender muitos elementos que devem ser restaurados e sempre
relembrados, e quem sabe, até colocados em prática novamente, ressaltando que o
registro é será sempre o fator primordial para as tradições culturais manterem-se em
evidências e consequentemente, conhecidas pelos os indivíduos mais novos.
Portanto, concluímos que, todo esse processo trouxe uma aprendizagem
significativa para os educandos, além disso, contribuiu para a valorização da cultura
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local, uma vez que o currículo oportunize focar mais nas tradições da
comunidade/cidade, pois despertará no aluno um maior grau de interesse, isso porque
tudo que nos cerca, nos gera curiosidade.
Concluímos também que, a Escola Luis Cândido de Oliveira está totalmente
aberta para práticas inovadoras e que valorizam a cultura local, bem como quaisquer
outras que coloquem o aluno em contato direto com o objeto em estudo, logo, a
instituição supracitada, luta por uma transformação de realidades entendendo que a
cultura é essencial nesse processo, pois, é compreendendo o passado e vivendo o
presente, que podemos desenhar o futuro que desejamos, e ainda por mais, fica como
valioso lucro, a manutenção dos costumes e tradições culturais para que as novas
gerações também possam não só conhecê-las, mas vivenciá-las.
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INDÍCIOS INICIAIS SOBRE COMO CONCEITOS INFLUENCIAM NAS FORMAÇÕES E
ATUAÇÕES DE PROFESSORES NO ENSINO DE MATEMÁTICA NO RIO GRANDE DO
NORTE
Mariane de Oliveira Nolasco53
Marcelo Bezerra de Morais54
Matheus Victor de Medeiros Costa55
RESUMO: Este trabalho é parte do projeto, ainda em andamento, intitulado “Mapeando
histórias: sobre as formações e a atuação de professores e o ensino de matemática no
Rio Grande do Norte”, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo geral desse estudo é
elaborar compreensões sobre as concepções de “formação de professores”
fundamentadoras dos cursos que buscavam possibilitar qualificação aos professores
para atuarem no ensino de matemática no Rio Grande do Norte, nos níveis que
correspondem ao atual ensino básico, e como esses diferentes cursos e concepções vão
interferindo nas práticas de ensino de matemática vivenciadas nas instituições escolares
nesse estado, tendo como possíveis delimitadores temporais às décadas de 1950 e 1990.
Neste trabalho, especificamente, nosso objetivo é apresentar algumas compreensões
elaboradas a partir das leituras inicialmente realizadas, que garantiram respaldo teórico
acerca de temas como historiografia, cartografia, memórias e formação de professores.
Outrossim, apresentamos algumas compreensões iniciais produzidas a partir da análise
de uma narrativa (dentre as vinte e uma que embasarão nosso mapeamento). Podemos
apontar indícios sobre diferentes aspectos relacionados ao conceito de formação de
professores que habitavam a região de Mossoró no período supracitado, como a
existência de uma perspectiva conteudista e/ou tecnicista que possibilitava alunos do
curso de Agronomia e/ou bancários a se tornarem professores de Matemática; algumas
competências que poderiam ser atribuídas a um “bom professor”; prática pautadas por
essas ideias; bem como influenciadas por diferentes vivências ao longo do processo de
formação de uma professora. Este trabalho se faz relevante à medida que interliga
alguns conceitos, possibilitando a compreensão de sua importância no mapeamento
que pretendemos realizar, o qual é tecido a partir de fios de memórias, evocando as
narrativas subjetivas de atores que vivenciaram e compõem as histórias, lançando mão
de documentos que auxiliam na construção de cenários e contextos históricos. Tais
indícios nos ajudam a reforçar uma compreensão de um conceito de formação
professores como algo que muda historicamente, permitindo diferentes processos de
formação e práticas. Tal estudo está inserido em um projeto de maior âmbito,
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desenvolvido pelo Grupo História Oral e Educação Matemática (Ghoem), o qual
pretende construir um mapeamento simbólico sobre a formação e atuação de
professores de matemática no âmbito da História da Educação Matemática brasileira.
Palavras-chaves: Cartografia, Historiografia, Memórias, Narrativas, Formação de
professores.
PARA INICIAR...
Tecido com muito cuidado, com fios de memórias, evocando as vozes de
narrativas de atores que vivenciaram e compõem as histórias, lançando mão de
documentos que auxiliam na construção de cenários e contextos históricos, este
trabalho surge com a pretensão de mapear histórias sobre a formação e a atuação de
professores que ensinaram matemática no Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é
investigar através das narrativas e acervo documental as concepções de “formação de
professores” que existiam no RN em um recorte temporal que vai de 1950 a 1990, e que
tinham como intuito de preparar os profissionais de educação para o exercício da
docência, no que hoje chamamos de educação básica. Procuramos, então, compreender
as concepções que cada docente tinha sobre formação e os resultados gerados na
prática dos educadores, advindos destas.
Para este artigo, especificamente, nosso objetivo é apresentar algumas
compreensões elaboradas a partir das leituras inicialmente realizadas, que garantiram
respaldo teórico acerca de temas como historiografia, cartografia, memórias e formação
de professores (de matemática). Outrossim, apresentamos algumas compreensões
iniciais produzidas a partir da análise de uma narrativa (dentre as vinte e uma que
embasarão nosso mapeamento), a da professora Maria das Graças Bezerra Sathler, cuja
entrevista pode ser acessada na integra em Morais (2012).
É importante salientar que apresentaremos e trabalhamos com o conceito de
“formação de professores (de matemática)” como um construto sempre em
movimento, ele próprio em formação, que dependerá sempre do contexto em que está
imerso, das concepções e perspectivas, das intenções, dos movimentos e interpretações
possíveis e cabíveis daqueles que falam e dos outros que leem, interpretam, atribuem
significados, compreendendo-o sempre a partir de outros contextos, concepções,
perspectivas, intenções e formações singulares. A partir dessa noção, defendemos duas
compreensões intrinsecamente interligadas sobre a formação de professores: (1) que o
processo de formação do professor (de matemática) não se restringe apenas aos
espaços físicos das instituições escolares, ou, tampouco, apenas aos cursos de formação
– noção que é majoritariamente defendida na academia –, mas, sim, que esse processo
se dá junto ao processo de formação do próprio ser, de sua subjetividade; (2) que esses
processos acontecem em meio a concepções sobre formação de professores de
matemática que mudam a partir de discursos, verdades e negociações subjetivas e
coletivas e, ao mudar, formam professores com outras concepções e, portanto, de
formas distintas. (MORAIS, 2017).
Este estudo encontra-se inserido em um projeto de maior âmbito, do Grupo
História Oral e Educação Matemática (Ghoem), que pretende construir um
mapeamento sobre a formação e atuação de professores de matemática no Brasil,
contribuindo com a História da Educação Matemática brasileira. Em “Presentificando
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ausências: a formação e a atuação dos professores de Matemática” (GARNICA, 2010), o
autor nos apresenta que o início deste projeto se deu em meados do ano de 2001 e
ainda atualidade se encontram em andamento tanto pela grande extensão territorial a
ser analisada – motivo esse que faz com que surjam subprojetos com esta temática
(como é o caso do nosso) – como pelos elementos variantes que surgem no decorrer do
desenvolvimento do projeto, em decorrência das diferenças culturais que envolvem a
esfera escolar. Garnica (2010) esclarece que um projeto nessa perspectiva não poderia
ser breve, pois visa observar os detalhes, as brechas dos processos educativos
propiciadas pelas narrativas que são ouvidas e analisadas, outrossim, também se deve
às fontes estudadas para embasar este levantamento, que vão desde a documental
escrita à oral. Assim, é necessário que tenhamos em vista que o Ghoem não tem uma
previsão para a conclusão de seu mapeamento ou, tampouco, tem pretensões de
completude, de única verdade sobre o tema, pois entende ser esse um projeto sempre
aberto, em movimento, desenvolvido em esforço coletivo, sendo por isso definido como
uma iniciativa de “amplo espectro”, buscando compreender os entremeios, os
acontecimentos que por vezes escapa aos estudos historiográficos “clássicos”, que
lidam apenas com documentos oficiais e buscam a constituição de uma verdade única.
(GARNICA, 2010).
A História da Educação Matemática é um campo de pesquisa que, segundo
Garnica (2010, p.2),
seria o estudo de uma gama de elementos (estratégias, práticas,
experiências e políticas) vinculados ao ensino e à aprendizagem de
Matemática, focando os cenários (momentos, locais, situações,
contingências, circunstâncias etc.) em que esses elementos se
manifestam e os atores que protagonizam a cena nessa grande
variedade de cenários. (GARNICA, 2010. P.02).

Ou seja, é um campo bastante amplo, uma vez que observa vários aspectos em
sua composição, desde os mais variados cenários, as circunstâncias, momentos e fatores
que tratam de algum modo dos processos que envolvem o ensino de matemática, o que
nos permite entender a complexidade que existe ao se analisar esta história.
Como parte desse esforço coletivo do Ghoem e buscando colaborar para a
História da Educação Matemática, desenvolvemos o projeto “Mapeando histórias: sobre
as formações e a atuação de professores e o ensino de matemática no Rio Grande do
Norte”, do qual originou-se este texto.
Nossa compreensão sobre “mapeamento” pode ser melhor compreendida a
partir de Garnica (2014) e Machado (2009). Garnica (2014, p.14) nos diz que “todo mapa
é presença e ausência, traduz um esquecimento coerente, expressa um ponto de vista,
pressupõe um contexto em que se enraíza, e defenderá também que todo o mapa é um
mapa de relevâncias”. Mapear a história da formação e atuação de professores é,
segundo compreendemos, criar através das narrativas e documentos uma
representação dos contextos que circundam a realidade, a partir das interpretações
feitas pelo pesquisador e pelo que ele vai considerando e apresentando como
relevante, a partir dos acontecimentos que vão surgindo em meio aos “encontros”,
também pelo que muitas vezes lhe passa por desapercebido, por isso um mapa é tido
como presença e ausência.
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Mapear é estar aberto aos acontecimentos, aos encontros, pois, à medida que o
mapa vai sendo construído, o pesquisador vai se defrontando com múltiplas
informações, a partir das quais simples descoberta podem levar a outros caminhos,
alterando rotas previamente estabelecidas. Sendo assim, percebemos que este mapa
não tem pretensões de traçar ou dar caminhos, uma vez que ao nos aprofundar nele
descobrimos várias rotas, fugas, como diz Garnica (2014 p.49) “um mapa que convida a
desorientação soa tão estranho, como uma casa construída para que nela o habitante
se perca”, mas é esse tipo de mapa que almejamos construir, um mapa que convide a
caminhos novos, desconhecidos.
COMPREENSÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM NOSSA PRÁTICA DE PESQUISA
As leituras realizadas para fornecer subsídios teóricos a esta pesquisa, nos levam
a refletir sobre o fazer cientifico, fazendo com que possamos nos ver como
pesquisadores iniciantes. Assim, desejamos nos inserir na construção desse texto
colocando nossas implicações em cada leitura que realizamos, pois, com diz Nóvoa
(2016, p.2), “cada um tem que fazer um trabalho sobre si mesmo até encontrar aquilo
que o define e distingue”.
A partir das leituras realizadas, pudemos alçar voos à reflexões e embarcar em
compreensões novas, das quais podemos elencar como descobertas (i) perceber que a
história da qual tematizamos está em constante construção; (ii) que ao estudarmos os
documentos, sempre usaremos um pouco do que somos para interpretá-los; e (iii) que
o caminho que iríamos trilhar não era o da busca por verdades permanentes e, sim,
provisórias, construídas coletivamente (BLOCH, 2002; COSTA, 2014; GARNICA, 2010;
2014; MORAIS, 2017).
Para alcançar nossos objetivos, tínhamos que lançar mão de processos
historiográficos, que no sentido mais restrito do termo significa a escrita da história, ou
seja, é o meio pelo qual busca-se escrever sobre os acontecimentos do passado (BLOCH,
2002; ALBUQUERQUE JR, 2009). A partir de Garnica (2010) podemos compreender que
o passado e o presente estão em um constante diálogo, sendo necessário o estudo de
fatos que ocorreram durante o transcorrer da história para compreender o que está
acontecendo na atualidade. Daí, compreendemos como sendo muito importante o
trabalho desenvolvido com seriedade, pois, como afirma Bloch (2002, p.42), “a história
mal-entendida, caso não se tome cuidado, seria bem capaz de arrastar fielmente a
história melhor entendida”
A proposta metodológica que aderimos para desenvolver esse trabalho se inspira
no método cartográfico. Nesta perspectiva metodológica, procura-se acompanhar os
processos estudados observando vários elementos, bem como os novos e distintos
encontros e interpretações, não somente com o objetivo de concluir determinada
pesquisa ou responder dadas perguntas; nesta ótica, o caminho seria sobremodo
importante, a chegada não é, então, mais que o caminhar (COSTA, 2014). A cartografia
pode ser percebida como uma prática que vê não apenas os fatos que são objetivamente
apresentados, mas também o que está nas entrelinhas. Costa (2014), diz que o
cartografo procura entender não somente o que compõe a essência das coisas, mas
também as trocas que ocorrem e elementos que compõe os encontros destas, vendo
este como “criador de realidade, um compositor, aquele que com/põe na medida em
que cartografa” (COSTA 2014. p. 70).
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Ainda segundo esse autor,
o que se percebe na cartografia é que o pesquisador-cartógrafo vai
constituindo seus passos estando no próprio campo (lembre-se da
última frase do diálogo que inicia este artigo, “de que para cartografar,
é preciso estar no território”. O pesquisador-cartógrafo não sabe, de
antemão, o que irá lhe atravessar, quais serão os encontros que irá ter
e no que estes mesmos encontros poderão acarretar. O cartógrafo, de
certa forma, é um amante dos acasos, ele está disponível aos acasos
que o seu campo lhe oferece, aos encontros imprevisíveis que se farão
no decorrer do caminho (COSTA 2014, p. 70-71).

O cartografo vai construindo seus passos, sendo afetado pelos encontros que
vão surgindo no percorrer de sua caminhada. Nos inspiramos na cartografia para
encaminhar uma proposta de pesquisa suscetível aos acasos e às mudanças que
acontecem na jornada, possibilitando que ao longo de nosso caminhar nos sintamos
provocados e afetados pelos fatos que vão surgindo a cada estudo e passo dado em
busca do objetivo inicialmente demarcamos.
Ao contemplar este estudo na ótica dos processos, acreditamos que seria
impossível nos desvincular do que somos e nos neutralizar totalmente, ao contrário, é
preciso apurar a visão para melhor ver as coisas. Podemos ampliar esta ideia
corroborando com Pires (2014, p.51), segundo o qual “Nas ciências sociais descobre-se,
frequentemente, o que se tornou invisível por excesso de visibilidade”. O que
percebemos e podemos acrescentar é que, na procura pelas verdades provisórias, é
necessário analisar até mesmo aquilo que está evidente, observar os contextos,
enxergar as entrelinhas, pois, na composição da realidade, aquele que cartografa
necessita adentrar naquilo que ele mesmo observa.
Ao pensar sobre essas questões, retomamos o que nos fala Costa (2014, P.70):
Ao invés de perguntar pela essência das coisas, o cartógrafo pergunta
pelo seu encontro com as coisas durante sua pesquisa. No lugar de o
que é isto que vejo? (pergunta que remete ao mundo das essências),
um como eu estou compondo com isto que vejo? Este segundo tipo de
pergunta nos direciona ao processo, entendendo o cartógrafo
enquanto criador de realidade, um compositor, aquele que com/põe
na medida em que cartografa. (2014, p.70).

Para fazer o mapeamento da forma mais conivente com o que propomos, é
necessário que sejamos capazes de ter uma escuta sensível ao outro, bem como aos
documentos, pois temos em suas vozes, narrativas e escritas, elementos muito
importantes e singulares para os enfoques de nossa pesquisa, desta forma, devemos
estar atentos e analisar até mesmo documentos já ditos como analisados por outros,
pois cada sujeito analisará de forma diferente, atribuirá significados distintos, a partir
de suas vivências e experiências.
Bordamos assim nosso trabalho, por meio de memórias, abordando esta como
elemento muito importante.
A memória filtra, reordena, fantasia. A memória interpreta,
redimensiona, inventa, complementa. A memória nos permite
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constituir textos – como o são aqueles que compõem o nosso
mapeamento – nos quais também nós, como pesquisadores,
reordenamos, interpretamos, fantasiamos, estabelecemos verdades
que julgamos poder sustentar. É assim esse mapeamento
coletivamente constituído: um outro texto na procissão de textos
possíveis, sem a pretensão de uma significação singular. Por isso a
opção pelo termo “mapeamento” e a inspiração no que já foi chamado
de “cartografia simbólica”: um mapa é um cenário de relevâncias, uma
expressão de pontos de vista, um jogo entre presenças e ausências,
não um retrato “do que está lá”, mas um registro dos significados que
atribuo ao que penso que lá esteja. (GARNICA 2010, P.6)

Podemos perceber o quanto a memória é importante para a elaboração deste
mapeamento, pois a partir dela podemos construir textos a partir de nossas
interpretações, redimensionamentos e implicações, atribuindo significados a cada
história. No entanto, estas memórias não são os únicos fios que usamos para
fundamentar este estudo, e realizar o mapeamento, os documentos também são
utilizados como fontes que abrem novos horizontes, nos dão novas pistas sobre aquele
passado que investigamos, nos fazem refletir, nos indagar, pensar e repensar, sobre o
dito e o não dito através das linhas escritas no papel, muitas vezes de lista de presenças,
diários, arquivos entre outros.
Percebemos a relevância dos documentos a partir de Albuquerque Jr. (2013), no
qual compreendemos os documentos como vestígios de acontecimentos passados, pois
são “pedaços de um passado ainda vivendo no presente” (ALBUQUERQUE JR., 2013,
p.11), vestígios que apontam para fatos e que precisam ser interpretados. Esta
interpretação só é possível pela interação com o outro que os lê, pois sem este não
fazem sentido algum, uma vez que o sentido surge no momento do encontro entre a
mensagem e seu leitor.
Na busca da construção dos significados, o historiador é quem faz a ligação do
que apreende nos documentos com outras informações que adquire ao longo da vida,
e esta ligação é o que torna raro estes documentos, pois, talvez, as informações contidas
nos documentos sem o conhecimento de mundo e a vivência do historiador fizesse com
que este não fossem percebidos e analisados. Com tantas significações, os documentos
não podem ser reduzidos a simples restos do passado, são mais do que isso: “nós,
documentos, não somos apenas restos, mas promessas de novos sentidos. Mesmo a
mais diminuta migalha que nos restar, ela poderá fazer sentido” (ALBURQUERQUE JR,
2013, P.20).
O mesmo autor, em outro texto (ALBUQUERQUE JR., 2009), apresenta a história
como um encontro entre os elementos da materialidade e objetividade dos fatos e as
subjetividade do sujeito. Para explicar melhor esta ideia munida do livro de Guimarães
Rosa “primeiras estórias”, o autor apresenta uma metáfora de um rio, onde as margens
são as áreas distintas objetividade e subjetividade que são determinadas pelo curso do
rio, que durante seu transcorrer junta elementos das duas extremidades, o que forma a
terceira margem. O historiador é alguém que assume a navegação e adentra neste rio
com a finalidade de ir escrevendo a história, “Somos navegantes das margens da
inventividade, esta terceira margem em que se transporta sentido, veiculam-se
diferentes formas e matérias e as articulamos, amalgamamo-las” (ALBUQUERQUE JR,
2009, p. 34).
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Ao nos debruçar sobre as narrativas e documentos assumimos a navegação da
terceira margem em busca de escrever a história, fazer descobertas de fatos que foram
esquecidos ao longo do tempo, recriar cenários, entender realidades das quais não
participamos e descobrir verdades provisórias, que nos nortearão a entender como foi
constituído o presente. As compreensões aqui apresentadas nos propiciarão entender
melhor os processos de formações e atuação de professores e o ensino de matemática
no Rio Grande do Norte, tendo como interlocutora a historiografia, inspirada nos fazeres
cartográficos, fazendo uso da memória e dos documentos para sua realização.
ANÁLISE E COMPREENSÕES ELABORADAS
Ao olharmos para as questões metodológicas que fundamentam este projeto,
não podemos deixar de retomar a questão da cartografia (numa perspectiva
metodológica de pesquisa), que por sua vez é um novo modo ou método de pesquisar,
no qual, os pesquisadores consideram mais o que se aprende e se apreende nos
encontros, nos percursos, do que necessariamente os objetivos, ou seja, é um método
aberto, que permite as descobertas. O que desejamos ao buscarmos inspiração na
cartografia é que, ao longo de nossa caminhada, possamos ser suscetíveis aos encontros
que ocorrerem, alterando os passos assim que as informações forem surgindo e nos
impulsionando a seguir novos rumos, mudando nossa forma de ver, possibilitando
novos significados e interpretações.
Para este trabalho, realizamos nosso primeiro exercício de análise mobilizando a
narrativa da professora Maria das Graças Bezerra Sathler, a fim de buscar alguns indícios
em sua fala sobre quais eram os conceitos que ela tinha acerca do que era formação,
ser professor e como estes influenciaram sua prática docente. Para este movimento,
optamos por adotar a criação de três categorias do que poderia surgir ao longo de sua
narrativa: (a) conceitos sobre formação, (b) cursos e conceitos e (c) conceitos e ensino,
que ao serem percebidos no transcorrer do texto iam sendo destacados nas respectivas
cores: verde, amarelo e vermelho. Após este exercício, levantávamos questionamentos
a respeito do que poderia indicar aquela fala e buscávamos, assim, tecer nossas
compreensões.
Ao lermos a narrativa de Maria das Graças Bezerra Sathler inicialmente
conhecemos um pouco de sua história, vimos que ela era natural de Mossoró, no Rio
Grande do Norte, nascida em 14 de outubro de 1953. Formada em Engenharia
Agronômica, com mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa
(em Viçosa/ Minas Gerais). Ao fazer uma retrospectiva de sua vida escolar, a
entrevistada se apresenta como uma aluna sempre muito estudiosa e esforçada que se
dedicava muito aos estudos. Em sua infância e adolescência constantemente ajudava
seu pai Manoel Bezerra da Cunha em seu pequeno comercio, no qual, se havia
necessidade de realizar uma conta, era Maria das Graças quem auxiliava, e, com ela
coloca, talvez essas atividades rotineiras tenham contribuído para que se aproximasse
da matemática, e se dedicasse mais a tal matéria, como esta diz em sua entrevista:
Sempre me dediquei muito aos estudos, coisa que me acompanhou
durante toda vida. Sempre! Principalmente matemática. (MORAIS,
2012, p. 126).
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Esta dedicação que Maria das Graças tinha referente aos estudos, fazia com que
ela sempre se empenhasse muito para conseguir aprender todos os conteúdos, e portar
uma certa insatisfação quando os seus docentes não conseguiam cumprir o conteúdo
do livro didático cabalmente. Podemos perceber através da seguinte frase da
entrevistada: “Eu me lembro que ficava bastante insatisfeita quando chegava o final do
ano e os professores não cumpriam todos os capítulos, não davam o conteúdo todo do
livro” (MORAIS, 2012p. 126). Começamos a perceber e apontar nessa frase um indício
de que talvez para a entrevistada a competência dos professores poderia estar
associada a ações de cumprir todo o programa do livro didático, podendo ser habilidade
necessária, senão indispensável, aos educadores. Apontamos como indício ao ver que
esse desejo se materializou em sua prática como docente já na idade adulta, quando
começou a lecionar no Colégio Diocesano aos 18 anos, quando afirma:
Eu chegava com meu programazinho, meu objetivo era dar o
conteúdo. E cobrava, também! Eram turmas ótimas, todo mundo em
silencio (MORAIS, 2012, p. 137).

Este trecho poderia ser destacado como conceitos e ensino, pois demostra
traços da prática da professora provavelmente pautado em um conceito formado em
sua infância. Considerar muito relevantes e interessantes em sua narrativa essa ideia,
pois Maria das Graças parece ser bastante enfática quando diz que seu objetivo era dar
o conteúdo em detrimento até mesmo da aprendizagem dos alunos que deveria ocupar
o lugar primordial na sua relação de ensino, a partir disto nos convém o seguinte
questionamento: Não seria sua prática produto de sua própria vivência? Percebemos
que pode haver sim uma ligação, até porque acreditamos que a formação do docente
reúne não só os conteúdos que ele aprende durante sua jornada acadêmica, mas
também elementos que vai apreendendo durante sua formação como sujeito, com diz
Morais (2017, p.164) “a formação do professor, é um processo junto a formação da
própria subjetividade, que dentre muitas possibilidades de futuro, os muitos devires,
tornou-se também professor”. Esta ideia pode ser complementada pela seguinte frase:
“a formação de professores é um fluxo histórico, um processo complexo, resultado de
vivências individuais e coletivas” (MORAIS 2017, p.167). Podemos também reforçar
essas ideias com base na autora Sonia Penin (2009), que nos diz que a identidade do
sujeito é formada pelas experiências que ele adquire durante a vida, sendo influenciada
por suas vivências na profissão e nas instituições, e baseada nesta ideia apresenta o
termo profissionalidade “como a fusão dos termos profissão e personalidade” (2009.
P,3).
Ao prosseguirmos com a leitura da narrativa vemos que Maria das Graças, ao
falar de sua trajetória escolar, nos diz que frequentou o Colégio Sagrado Coração de
Maria e o Colégio Diocesano, que são descritos por ela como impecáveis e que eram os
preferidos da cidade. Ao falar sobre a rotina escolar, salienta o rigor que havia na escola
Sagrado Coração de Maria, algo que a agradava muito, parecendo ser, o rigor e a
disciplina, características positivas ao longo de sua formação subjetiva, o que é
perceptível a partir do seguinte trecho:
O colégio das freiras tinha uma linha muito rigorosa. O que foi muito
bom pra minha formação, porque eu penso que todo ser humano
precisa de limites. (MORAIS, 2012, p. 131).
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Este trecho nos permite perceber um pouco sobre como, para ela, a questão dos
limites, rigor e disciplina implica em uma boa formação, parecendo ser importantes para
a entrevistada. Isso é reforçado quando Maria das Graças narra sua mudança do colégio
das irmãs para o Diocesano, onde sentiu uma enorme diferença primeiramente porque
era uma escola mista, mas também porque não era tão rígida como a primeira. Sobre
este ponto, Maria das Graças também demonstra ter levado seu processo formativo
para as práticas escolares quando diz que:
Não tive dificuldades para ensinar. Olhe, nem com disciplina de aluno.
Eu me lembro no primeiro dia de aula no colégio Diocesano, eu entrei
na sala e ouvi: “é essa menina que vai dar aula?”. Porque eu tinha
dezoito anos de idade, e os alunos de terceiro ano de colegial (eu
comecei a ensinar no terceiro ano) eram praticamente da mesma
idade. [...] Quer dizer, a minha turma, era tudo gente muito adulta.
Mas, nem com disciplina eu tive problema com esse pessoal. Eu
chegava com meu programazinho, meu objetivo era dar meu
conteúdo. E cobrava, também! Eram turmas ótimas, todo mundo em
silêncio. A aula era uma tranquilidade. Foi muito bom! Sinto
saudades! (MORAIS, 2012, p. 137, grifos nossos)

Outro ponto que colocamos em relevo a partir de sua narrativa é que, ao estudar
em um dos principais colégios da cidade no contexto, o Diocesano, teve em sua
trajetória escolar um professor de matemática que era banqueiro do Banco do Brasil e,
segundo Morais (2012), nesse contexto, em Mossoró, não era necessário possuir uma
licenciatura para lecionar pela carência de professores com esse nível de formação em
todo o estado, o que implicava que, possivelmente, o simples fato de possuir uma
graduação habilitasse para o ensino dessa disciplina. Essa realidade é reforçada pela
vivência de Maria das Graças, quando, ao entrar na antiga Escola Superior de Agricultura
de Mossoró (ESAM) para cursar Engenharia Agronômica, começou também a ensinar
nos dois colégios onde estudara, no colégio das freiras e no Diocesano, considerados os
melhores de Mossoró à época.
É interessante notar que o caso dela não era isolado, pois podemos perceber que
muitos de seus colegas de profissão durante sua estadia no Diocesano também
estudavam na ESAM, o que reforça a ideia de que quem estava cursando uma
graduação, talvez por ter domínio sobre o conteúdo, era considerado habilitado para
ensinar, como podemos perceber no trecho:
Os meus colegas de profissão eram, basicamente, meus colegas de
turma na faculdade ou contemporâneos (MORAIS, 2012, p. 136).

Essa ideia é reforçada por outro trecho da entrevista, quando Maria das Graças
nos diz que o Colégio Diocesano mantinha um transporte para seus docente e ia buscalos na ESAM:
Um detalhe que eu lembrei do colégio Diocesano: tinha uma Kombi que
pegava os professores em casa. Ia buscar a gente e no final do
expediente levava os professores de volta. Acho que era também uma
maneira de garantir a pontualidade, porque os professores eram quase
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todos estudantes da ESAM, e tinha aula á tarde, até cinco e meia, às
vezes fazíamos provas de cinto e meia até seis e meia, sete. (MORAIS,
2012, p. 138).

Essas informações podem reforçar o indício que a formação necessária para
ensinar matemática nesse período era apenas saber os conteúdos.
Podemos perceber com a leitura da narrativa que a concepção que Maria das
Graças tinha acerca de formação estava muito ligada à questão dos cursos institucionais
e também ao esforço pessoal e individual de cada sujeito em busca de seu próprio
aperfeiçoamento. Essas inferências podem ser endossadas a partir dos trechos:
Eu estudava todos os dias! A gente tinha uma sala e ficava lá
estudando, e resolvendo listas de exercícios. Além do mestrado e os
pequenos cursos que a ESAM oferecia, estudar era uma coisa muito
pessoal. (MORAIS, 2012, p. 138).
Você, professor nenhum, universidade nenhuma, afeta, interfere,
consegue formar uma pessoa competente, se ela não quiser, não
procurar e não buscar. (MORAIS, 2012, p. 139).

Outras ideias acerca de formação estão presentes quando Maria das Graças
apresenta a formação de professores como um dom, uma tendência com a qual o
indivíduo já nasce, que lhe propiciar saber falar e repassar o conteúdo, prendendo a
atenção do aluno, o que esta explicito através da seguinte fala:
Mas tem pessoas que não tem isso e tem uma dificuldade tão grande,
às vezes tem o conhecimento, mas ele não consegue repassar, não
consegue coordenar uma turma. (MORAIS, 2012, p. 136).

Durante o transcorrer de nossas leituras sobre os relatos de tal professora, não
cessamos de encontrar apontamentos que dão indícios que podem embasar nosso
estudo; interpretar as entrelinhas se torna uma tarefa indispensável. Ao contemplarmos
sua narrativa a busca de rastros que indiquem conceitos sobre formação, cursos e
ensino, tentamos aguçar nosso olhar para perceber o que está implícito à fala da
entrevistada. E são essas interpretações de suas memórias, juntamente com as demais,
que possibilitarão bordar a história com várias faces.
APONTAMENTOS FINAIS
O proposito deste trabalho foi apresentar as compreensões iniciais que
produzimos com o desenvolvimento do projeto de Iniciação Cientifica “Mapeando
histórias: sobre as formações e a atuação de professores e o ensino de matemática no
Rio Grande do Norte”, a partir das leituras realizadas e da análise de uma narrativa.
Durante a elaboração deste estudo, tentamos apresentar conceitos que circundaram a
realização deste projeto, ainda em andamento, que se insere na proposta do Grupo de
História Oral e Educação Matemática (Ghoem) de mapear a formação e atuação de
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professores de matemática no Brasil. Para isso, foi indispensável abordar sobre
Historiografia, Cartografia, memórias e narrativas.
A partir das leituras que realizamos, conseguimos traçar compreensões que
fundamentaram nossa pesquisa e possibilitaram realizar a análise da narrativa de Maria
das Graças, a partir da qual tecemos compreensões sobre a formação, os cursos e as
práticas de ensino vivenciados pela entrevistada. Cabe por em relevo alguns aspectos
percebidos a partir da narrativa da professora que dão indícios de como o conceito de
formação de professores foi apropriado/constituído pela professora e/ou que ideias
sobre isso circulava na região e como esses interferiram em suas práticas docentes,
quais sejam: (a) uma das habilidades esperadas do professor é que conclua todo o
conteúdo planejado (ou presente no livro didático); (b) é necessário certo
rigor/disciplina em sala de aula, pois é um aspecto importante para a formação dos
sujeitos; (c) há uma forte relação entre saber conteúdo e ser professor de matemática;
(d) há um nível de interesse pessoal no processo de formação do sujeito que compete
apenas a ele; e (e) há uma relação do ser professor com dom, tendência inata ao sujeito.
Pretendemos, com todos estes elementos e as demais narrativas e documentos,
tecer nossas interpretações e significações, fio a fio, constituindo uma história sobre a
formação e atuação dos professores no cenário do Rio Grande do Norte de 1950 a 1990,
que não se concentrará em um estudo com uma única rota, mas será revelador de novas
trajetórias a medida que assumimos a proposta de nos aventurar a descobri-las.
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MEMÓRIA E HISTÓRIA DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO:
Embates políticos-ideológicos a partir de 1996
Raimundo Wagner Gonçalves de Medeiros Gomes56
Paulo Augusto Tamanini57
RESUMO: Ao percorrermos os registros a nós legados por Mnemósine, a titânide
protetora da memória e que, consequentemente, narram a história de nossa educação,
a divindade, certamente, teve dificuldade em registrá-la em virtude das inúmeras
mudanças por ela sofrida em tão curto espaço de tempo. Se nossa história educacional
traz diversos capítulos, um deles deve ter sido dedicado especialmente ao currículo e
nesse, um subtítulo, muito provavelmente, ocupou um grande espaço: o que trata sobre
o Ensino de Filosofia. Dos diversos saberes já elencados no currículo escolar brasileiro,
nenhum teve seu lugar mais questionado, usurpado, sonegado e distorcido como a
disciplina de Filosofia. Nesse artigo, será demonstrado, a construção do lugar dessa
disciplina no currículo do ensino médio desde a promulgação da lei Nº 9.394 sancionada
em 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
conhecida como LDB, até as mais recentes mudanças ocorridas nessa mesma lei, em
2017, que repercutiram, novamente, no questionamento de sua presença no referido
nível da educação básica. Além disso, procurar-se-á também demonstrar a correlação
entre essas mudanças curriculares e o contexto histórico-político vivido pelo Brasil nesse
recorte temporal, com o intuito de atestar que os conteúdos elencados nos currículos
estão diretamente ligados aos interesses dos que detém o poder político do Estado a
fim de ratificar ideologicamente a visão de mundo por eles defendida. Deixando claro a
intencionalidade presente no sistema educacional com vistas a sedimentar os ideais das
classes dirigentes. Consequentemente, ficará demonstrado, quais setores sociais se
fizeram presentes nos embates políticos-ideológicos que, ao longo desse período,
atuaram na determinação do lugar da Filosofia no ensino médio. Assim, o artigo terá
como finalidade: 1. percorrer a historiografia brasileira a fim de remontar o percurso
legal construído para a inclusão do Ensino de Filosofia no ensino médio 2. estabelecendo
uma relação com as forças políticas que atuaram nesse período e deixando claros seus
respectivos propósitos.
Palavras-chave: Memória. História. Filosofia. Ensino médio. Ensino.
INTRODUÇÃO
O Ensino de Filosofia no Brasil tem seu início ainda na era colonial como atesta
diversos autores, entre eles Horn que no “período colonial, indica sua utilização ora
como forma doutrinadora das concepções religiosas e políticas, ora como privilégio
intelectual das elites econômicas e politicamente dominantes” (HORN, 2001, p. 17.).
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Daqueles tempos até o ano de 1996 a historiografia brasileira tem registrado todos seus
passos que figuraram desde uma presença sólida em determinados períodos, como nos
tempos da educação implantada pelos jesuítas; passando por momentos de completa
ausência ou, quando se fazendo presente, apenas formalmente sem os impactos
inerentes à sua natureza problematizadora.
O presente estudo se concentrará no interstício que vai do ano de 1996; época
em que foi sancionada a lei Nº 9.394/1996 que ficou conhecida como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB, até 2017, ano em que, mais uma vez, a educação
brasileira sofre, na compreensão de alguns, um novo golpe com a chamada Reforma do
Ensino Médio repercutindo também na presença da Filosofia no currículo deste nível de
ensino da educação básica.
A circunscrição temporal escolhida se deve pelo fato de que esse espaço de
tempo apresenta características próprias (sui generis) em relação aos outros já
exaustivamente explorados por outros autores.
É possível dizer que a Filosofia no Brasil adquiriu uma face própria na medida em
que se identificou com a política, no sentido mais lato do termo, enquanto ágora que
reivindicou seu lugar de direito no espaço público escolar; lugar esse que como seio
materno lhe revigora. Tudo isso como resultado do que Kant outrora denominara de
Esclarecimento (Aufklärung).
Pode-se ainda dizer, com base na mesma analogia, que isso foi consequência dos
lapsos de liberdade que a população brasileira vivenciou entre os períodos ditatoriais.
Como nos lembrou Kant em sua pequena obra: Resposta à questão: O que é o
Esclarecimento? “Que um público se esclareça a si mesmo, porém, é bem possível; e isso
é até quase inevitável, se lhe for concedida liberdade” (KANT, 2009, p. 408.).
Ainda que a disciplina de Filosofia esteja, aparentemente, ameaçada no currículo
formal, hoje ela se encontra melhor consolidada na consciência social brasileira. Afinal,
como assevera Alves: “apenas a mobilização social constante e articulada dos
educadores da área poderá fazer frente a movimentos e reações dessa natureza”
(ALVES, 2009, p. 49.).
O que se pretende nesse artigo é fazer um resgate cronológico mostrando como
a presença da Filosofia foi solicitada e, concomitantemente, negada no âmbito políticoinstitucional-educacional. Além disso, será retratado o papel político desempenhado
pelos grupos que se antagonizaram nesse debate. Esse duplo percurso: cronológico e
político-ideológico terão suas vias entrelaçadas na medida em que se tentará aqui
desenvolver uma interpretação das memórias construídas na consciência social
brasileira nesse marco temporal de 1996 a 2017.
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-POLÍTICA
Para compreender como a disciplina de Filosofia se tornou presente no currículo
do ensino médio desde 1996 aos dias atuais bem como, explicitar os embates políticos
que se estabeleceram nos desdobramentos de nossa história é necessário entender o
contexto que subsidiou tais conflitos ideológicos. O entendimento desses fatores
histórico-ideológicos poderá nos orientar na compreensão das memórias construídas
em torno da reivindicação do Ensino de Filosofia no ensino médio.
Depois da redemocratização que culminou com a primeira eleição direta
celebrada em 1989, o Brasil agora tentava se colocar nos trilhos como uma grande nação
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democrática. Essa nova nação, entretanto, iniciava sua afirmação em pleno contexto
neoliberal que impôs ao mundo uma nova reestruturação produtiva. Essa política
macroeconômica teve seu início na década de 1970 em países como Inglaterra e Estados
Unidos. Lançando novas bases sobre as quais se estabeleceram as relações de mercado
internacionais, o neoliberalismo gerou uma nova configuração geopolítica que
internacionalizou o capital e a produção tornando ainda mais global o poder capitalista
das chamadas potências econômicas.
Foi nesse contexto, que o Brasil ingressou no projeto neoliberal. Primeiramente,
elegendo um presidente que se afirmava nesse escopo, Collor de Melo e, mais tarde,
pela consolidação da política neoliberal através da eleição de Fernando Henrique
Cardoso. Foi em seu governo que o Brasil engrenou na economia mundial como um país
em desenvolvimento. As implicações dessa decisão refletiram nos diversos setores.
Entre eles o educacional.
O ápice de seus reflexos na educação nacional foi a sanção da lei Nº 9.394 em 20
de dezembro de 1996. Conhecida como Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional,
a LDB marcou, como afirma Rocha (2016, p. 13.) a vitória do projeto neoliberal no Brasil
no plano educacional que, mesmo diante da pressão de setores ligados aos interesses
sociais, buscava alinhar sua conjuntura política, econômica e cultural aos ditames da
macroeconomia internacional. A finalidade da LDB era atender tais determinações,
principalmente, “com o corte de gastos e partilha da responsabilidade da educação com
a iniciativa privada” (ROCHA, 2016, p. 13.).
CRONOLOGIA DAS BASES LEGAIS PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL
Como já é sabido, em 1996, a lei Nº 9.394, LDB. Fez menção ao Ensino de Filosofia
apenas como saber inerente a formação do aluno no ensino médio necessário ao
exercício da cidadania, mas sem a garantia de sua presença no currículo em caráter
obrigatório. Isso gerou um amplo debate porque lançou uma série de dúvidas sobre que
caráter teria um Ensino de Filosofia nesses moldes. Para corrigir as contradições geradas
pela LDB o Conselho Nacional de Educação e a Câmara da Educação Básica elaborou em
1998, portanto, dois anos depois, o Parecer CNE/CEB Nº 3/98. Em seu § 10º, alínea b,
ratifica as disposições legais previstas na LDB e, tentando corrigir as contradições
geradas pela referida lei que impôs a necessidade da Filosofia sem, contudo, garanti-la
como disciplina obrigatória, sugeriu que seus conteúdos deveriam ter um tratamento
interdisciplinar e contextualizado.
Os movimentos sociais que defendiam a presença obrigatória da disciplina de
Filosofia, no entanto, voltaram a se articular. Segundo Alves (2009), o movimento estava
enfraquecido desde 1982.
De início intransigente sobre o caráter do retorno da Filosofia, não abrindo mão da
obrigatoriedade da disciplina, aos poucos tornou-se inserido na “ordem”, aceitando
com inevitáveis as medidas oficiais, num raciocínio muito próximo a alguma coisa do
tipo “antes pouco do que nada”. Em suma, a Filosofia terminou por ser oferecida
como disciplina facultativa a partir de 1982-1984, o que resultou no arrefecimento
do movimento que pugnava por sua obrigatoriedade (ALVES, 2009, p. 45-46.).

Se o objetivo atribuída a LDB foi enfraquecer o Ensino de Filosofia por outro lado
reacendeu o debate sobre suas inconsistências. De acordo com Alves (2009), os debates
em torno da questão se intensificaram desde 1999. A pertinência desses movimentos
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resultou, em 2001, no projeto de lei Nº 3.178 de autoria do Dep. Federal Pe. Roque
Zimmerman (PT-PR) que pedia a alteração da LDB para a inclusão de Filosofia e
Sociologia como disciplinas obrigatórias. Aprovada na Câmara e no Senado foi vetada
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso a pedido do então Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza.
A política nacional sofreu um revés em 2002, quando no mês de outubro daquele
ano foi eleito Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que fazia oposição aos três últimos
governos eleitos democraticamente desde a redemocratização. No plano educacional,
em relação ao governo anterior a mudança mais significativa foi no financiamento com
a reforma do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério – FUNDEF que passou a vigorar como Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB. A mudança não se ateve apenas a
nomenclatura, tampouco ao alcance. A mudança mais impactante foi no montante
destinado ao FUNDEB que passou dos R$ 500 milhões de reais anuais para R$ 5 bilhões
de reais durante o mesmo período (MAIA, 2006). Pelo perfil econômico adotado pelo
governo em questão percebe-se o que diferencia dos governos anteriores no que se
refere aos gastos públicos.
No que cabe à presença da Filosofia no ensino médio, nesse mesmo ano, mais
uma página foi escrita. Dessa vez, através do Parecer CNE/CEB Nº 38/2006 que alterou
a redação do §2º e incluiu o § 3º no artigo 10º na Resolução CNE/CEB Nº 3/98, que
instituiu as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, determinando a inclusão das
disciplinas de Filosofia e Sociologia no ensino médio em escolas que adotarem
organização curricular estruturado em disciplinas
b) que sejam incluídos os § 3º [..] no artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, com a
seguinte redação:
§ 3º - No caso de escolas que adotarem organização curricular estruturada por
disciplinas, deverão ser incluídas as de Filosofia e Sociologia (BRASIL, 2006, p. 9.).

O parecer CNE/CEB Nº 38/2006 foi o penúltimo passo dado na direção da
consolidação da Filosofia como disciplina obrigatória no ensino médio nesse período
democrático. Sua presença somente encontrou amparo legal após cinco anos de
tramitação no Congresso do projeto de lei N° 1.641, de 2003, de autoria do Deputado
Federal Ribamar Alves - PSB/MA que teve sua aprovação no legislativo e posterior
sanção em junho de 2008, pela Presidência da República como lei Nº 11.684. Essa, por
sua vez acrescentou o inciso IV, no artigo 36 e revoga o inciso III do § 1º do mesmo
artigo da LDB tornando Filosofia e Sociologia disciplinas obrigatórias em todas as séries
do ensino médio.
Depois da sanção da lei nº 11.684/2008 a disciplina de Filosofia experimentou
não apenas seu mais longo período de estabilidade no ensino médio depois da
redemocratização. Seu espaço se ampliou para muito além da estrutura escolar. Ela se
aproximou mais das pessoas deixando de fazer parte apenas do mundo dos
especialistas. Isto se deve ao fato da Filosofia ocupar outros espaços. Entre eles, a
internet. Além disso, em 2009, o Ministério da Educação promoveu uma ampla mudança
no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. O exame, agora, seria estruturado segundo
uma Matriz de Referência (BRASIL, 2009) que elenca um conjunto de competências e
habilidades que deveriam ser adquiridas pelos alunos mediante um conjunto de
conteúdos curriculares (objetos de conhecimento) agrupados em quatro áreas:
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Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Essa última reuniria
os objetos de conhecimento de Filosofia, Sociologia, História e Geografia. Foi a primeira
vez em que a Filosofia teve sua presença confirmada como disciplina e não apenas como
conceito vago e subalterno como determinava a LDB/1996 como “conhecimentos de
Filosofia [...] necessários ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1996, p. 13.).
Em 2012, a Resolução CNE/CEB nº 2 de 30 de janeiro de 2012 institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM 2012). As mudanças vivenciadas
pelo Brasil, desde 2003, principalmente com a criação do FUNDEB, além das inúmeras
modificações no currículo, bem como no ENEM exigiam novas diretrizes a fim de
consolidarem tais alterações no ambiente escolar. As Diretrizes Curriculares para o
Ensino Médio de 2012 - DCNEM 2012, apoiadas na legislação vigente, reiterou o lugar
da Filosofia no currículo escolar seguindo a estrutura de áreas de conhecimento da
Matriz de Referência do ENEM 2009.
É preciso lembrar também que o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD em
2011, contemplou as duas disciplinas recém incluídas pela lei nº 11.684/2008. Apesar
do número reduzido de títulos disponibilizados para a escolha docente, apenas três de
Filosofia e dois de Sociologia, tal fato se configura mais um marco para a consolidação
da presença, agora legitimada da Filosofia no ensino médio.
Em 22 de setembro de 2016, o povo brasileiro foi surpreendido com a edição da
Medida Provisória nº 746 - MP 746. Conhecida popularmente como “Reforma do Ensino
Médio”, o texto se propõe a alterar o texto da LDB em dispositivos específicos a fim de
modificar a oferta do ensino médio brasileiro instituindo a “Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral” (BRASIL, 2016, p. 1.).
Entre as alterações, a MP modificou todo o artigo 36 da LDB reescrevendo o inciso IV
que trazia em sua redação: “IV - serão incluídas a Filosofia e Sociologia como disciplinas
obrigatórias em todas as séries do ensino médio”, antes incluído pela lei nº 11.684/2008
que passou a vigorar, agora, com a seguinte redação: “IV - Ciências Humanas” (BRASIL,
2016, p. 2.). Esse dispositivo, no entanto, aparece na MP-746 como itinerário formativo.
Ou seja, o aluno poderia optar por incluí-lo em sua formação ou não.
A MP-746 não foi muito clara quanto ao destino da Filosofia deixando a
população perplexa e promovendo as mais diversas interpretações. O texto da MP faz
referência apenas a obrigatoriedade do ensino de Língua Portuguesa e Matemática, as
únicas a terem seus nomes escritos ipsis litteris no texto da MP como disciplinas
obrigatórias em toda a educação básica, embora as demais disciplinas possam ter seus
respectivos lugares garantidos se os sistemas de ensino dos estados incluírem em seus
programas mediante ampla interpretação do §1º do artigo 26 da MP-746 que diz:
Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo
da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e
da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil,
observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o
disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36 (BRASIL, 2016, p. 1.).

Tal insegurança jurídica acabou por levar os profissionais da área de ciências
humanas, a interpretarem como um ataque às disciplinas da referida área ameaçando
seus respectivos lugares no currículo comum. Essa interpretação foi ainda mais
difundida com relação à Filosofia porque em dispositivos anteriores, as disciplinas de
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Artes e de Educação Física são tornadas obrigatórias apenas no ensino fundamental,
sendo que a Educação Física seria tratada como disciplina facultativa ao aluno (BRASIL,
2016, p. 2). Das disciplinas presentes no currículo do ensino médio as mais recentes são
Filosofia e Sociologia. Essas foram as últimas a serem tornadas obrigatórias no ensino
médio logo após a Educação Física e Artes. A presença tão recente da Filosofia sugere
para algumas pessoas a ideia de fragilidade político-institucional o que a torna alvo fácil
de ameaças por parte dos que se incomodam com sua presença.
Alvo de muita crítica dos mais diversos setores da sociedade civil, de setores
jurídicos e de instituições de ensino, a MP-746 foi submetida à apreciação do Congresso
ainda em 2016. Discutida nas duas casas legislativas, recebeu um total de 568 emendas58
com a finalidade de corrigir as distorções interpretativas geradas por sua apressada
edição. Depois dos ajustes propostos pelos membros do legislativo, a MP-746 foi
convertida em lei nº 13.415/2017 e sancionada pela Presidência da República em 16 de
fevereiro de 2017.
Dentre as mudanças propostas e conquistadas pelo Congresso estão a inclusão
do artigo 35-A (BRASIL, 2017). Nesse artigo são garantidas as ciências humanas sociais e
aplicadas como parte do currículo comum; assim como, no parágrafo §2º, que em seu
texto diz: “A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá
obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, artes, sociologia e filosofia”
(BRASIL, 2017). Também ficou garantida um itinerário formativo denominado de
“ciências humanas e sociais aplicadas, garantindo assim que esses saberes estejam
disponíveis aos alunos que assim quiserem se aprofundar em seus objetos.
Infere-se até o momento que, a presença da Filosofia nos últimos nove anos no
ensino médio tem possibilitado a ela a consolidação de seu lugar. Esse, talvez, seja o
maior legado dessa estabilidade. Sua efetiva atividade no ensino médio garantiu a ela
arregimentar um exército de pensadores cujas armas se impuseram em aguerridos
argumentos a serviço de sua defesa.
MEMÓRIAS E CONSTRUÇÃO DE UM EMBATE POLÍTICO-IDEOLÓGICO
Ao estudar a história da disciplina de Filosofia no ensino médio desde a
promulgação da LDB 1996 é possível perceber a construção de diversas memórias que
tentam contextualizar esses acontecimentos. Nas leituras aqui feitas com esse intuito
identificamos três diferentes construções: 1. uma que demonstra a oposição da política
neoliberal ao Ensino de Filosofia; 2. outra que promoveu a criação de espaços para a
Filosofia no ensino médio; 3. e, por fim, a terceira que busca conscientizar a sociedade
da peculiaridade de seu método e das contribuições e “riscos” que poderá advir de sua
introdução no processo ensino-aprendizagem.
Para o primeiro tipo de memória destacamos os autores Rodrigues (2012) e
Rocha (2016). Para a segunda linha, Tomazetti & Benetti (2015). Para a terceira, Gallo &
Kohan (2001).
A cronologia que registra nos dispositivos legais e nas orientações dos órgãos
reguladores da educação nacional o lugar da Filosofia no ensino médio, desde o ano de
1996, propiciou a construção de uma memória no ambiente acadêmico e político que
58

Disponível no portal eletrônico do Congresso Nacional. Medida Provisória nº 746 (Reformulação do
Ensino Médio): Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias//mpv/126992>. Acesso em 14 de fevereiro de 2018.
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tem associado a instabilidade da disciplina de Filosofia ao projeto político neoliberal.
Assim, enquanto as determinações macroeconômicas se consolidam politicamente,
academicamente se procura demonstrar como tais políticas determinam as diretrizes
da disciplina de Filosofia no ensino médio.
Essa visão procura demonstrar o papel ideológico do Estado ao legitimar através
do seu sistema educacional uma prática política que promove os interesses das elites
como afirma Rodrigues:
A concepção de Filosofia difundida na educação escolar brasileira historicamente
esteve ligada a saberes abstratos e racionalistas, ligados à formação das elites. Suas
bases escolásticas desde o Brasil Colônia a desvincularam de características
contextualizadas de um ensino voltado à realidade vivencial, afastando-a de
possibilidades de reflexão e problematização (RODRIGUES, 2012, p. 70.).

Segundo a autora, o Ensino de Filosofia sempre esteve ligado ao conflito
ideológico; uma herança de nosso passado colonial. Assim, as políticas educacionais
reproduzem atualmente o que foi construído historicamente no conflito entre
interesses das elites e do povo. O exemplo mais concreto onde Rodrigues (2012)
sustenta sua tese está na aprovação da LDB/96 que, segundo ela, desconsiderou “todo
esse processo e esvazia a correlação de forças, a partir do modelo neoliberal que se
adota no país” (RODRIGUES, 2012, p. 71.).
Nessa mesma vertente, Rocha (2016), busca demonstrar que foi justamente o
alinhamento do Brasil às determinações do mercado mundial o que resultou no
tratamento subalterno dado ao Ensino de Filosofia na LDB/96. Desse modo ele
questiona:
Se esses conhecimentos – de filosofia e sociologia - são necessários para o educando,
segundo o PCNEM e a própria LDB, é um tanto contraditório a sua não
obrigatoriedade, em forma de disciplina, no ensino básico.
Assim, somos levados a questionar: Em qual tipo de cidadania a LDB está pautada?
Que tipo de conhecimento filosófico é necessário ao exercício da cidadania? E, por
fim, qual o real motivo de sua não obrigatoriedade? (ROCHA, 2016, p. 11.).

Rodrigues (2012) ao fazer referência ao Parecer CNE/CEB nº 15/98 mostra bem
que tipo de cidadania o Brasil, naquele momento queria construir:
Não é por acaso que essas mesmas competências estão entre as mais valorizadas
pelas novas formas de produção pós-industrial que se instalam nas economias
contemporâneas. Essa é a esperança e a promessa que o novo humanismo traz para
a educação, em especial a média: a possibilidade de integrar a formação para o
trabalho num projeto mais ambicioso de desenvolvimento da pessoa humana
(BRASIL apud RODRIGUES, 2012, p. 74.).

Observe que a compreensão de Rodrigues (2012) daquela conjuntura é de que a
cidadania que se buscava naquele momento era uma adequada às formas de produção
pós-industrial nas economias contemporâneas. Rodrigues (2012) vendo dubiedade
entre a forma rasteira com o que a LDB/96 tratou o Ensino de Filosofia e a relevância
dada a mesma disciplina pelo Parecer CNE/CEB nº 15/98, conclui:
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No entanto, não há que se interpretar tais contradições como simples equívoco, diz
Martins (2000), mas sim como parte de um jogo, como peça de um mosaico bem
planejado, para que se processe de modo inequívoco, porém não explícito, a lógica
que está a mover as reformas educacionais no País, desde o início da década de 1990
– aquela (lógica) do capital internacional e dos interesses neoliberais e do mercado
que impactam o meio educacional brasileiro e mundial (RODRIGUES, 2012, p. 7475.).

Nas interpretações tanto de Rodrigues (2012) quanto de Rocha (2016) sobre o
tratamento dado pelo poder público ao Ensino de Filosofia está diretamente ligada às
políticas adotadas pelo governo com a finalidade de se alinhar aos ditames da economia
mundial. Ficando explícito a necessidade de se pensar a construção curricular em
sintonia com o contexto político vivenciado pelo Brasil naquele momento.
Concomitantemente, outra linha de pensamento era construída no sul do Brasil
após a promulgação da LDB/96. Essa tinha uma atuação mais pragmática e visava atuar
no âmbito político a fim de tornar a disciplina de Filosofia obrigatória. Encabeçada pelos
cursos de Filosofia da região sul do Brasil reunidas no que ficou conhecida como Fórum
Sul dos Coordenadores dos Cursos de Filosofia. O Fórum Sul foi responsável pelo I
Simpósio de Sul-Brasileiro de Ensino de Filosofia. A finalidade do Fórum Sul era “dar
visibilidade à importância da disciplina na escola básica e na formação dos jovens
estudantes” (TOMAZETTI & BENETTI, 2015, p. 5.). Para isso foi realizado um simpósio
que ocorreu ainda em 2001 depois do veto presidencial ao projeto de lei que tornaria o
Ensino de Filosofia obrigatório.
Com sua atuação, o Fórum Sul construiu uma memória que promoveria o
engajamento de muitas instituições na defesa da presença da Filosofia no ensino médio.
Realizando dois simpósios e muitas publicações o movimento ganhava força, mas
também críticas. Silvio Gallo embora tenha participado do I simpósio faz críticas às bases
sobre as quais o movimento foi pensado ao tentar velar seus reais interesses
corporativistas em discursos de que é importante criar espaços para a Filosofia no
ensino médio.
Este preconceito expressa uma forma de pensar corporativista, que visa diretamente
a garantia de emprego aos professores de filosofia e dos egressos dos cursos de
graduação em filosofia. Mas a atitude corporativa é essencialmente não filosófica. E,
portanto, não faz o menor sentido defender corporativamente o espaço da filosofia
(GALLO & KOHAN, 2001, p. 189.).

O Fórum Sul, segundo Tomazetti & Benetti (2015), surgiu das dificuldades
encontradas pelos cursos superiores de Filosofia em alocar seus licenciados em virtude
da não obrigatoriedade de Filosofia no ensino médio:
Os cursos de Filosofia, mesmo sendo de licenciatura e, por isso, conferindo, ao seu
final, diploma de professor aos seus alunos, não eram atrativos para os jovens que
necessitavam trabalhar após ter em mãos um diploma universitário. A saída para
esses acadêmicos passava, então, pela busca de um emprego de professor de
Filosofia nas escolas privadas ou seguir estudando, fazendo o curso de mestrado em
Filosofia. A preocupação dos professores desses cursos e, certamente de tantos
outros, era manter a sua existência (TOMAZETTI & BENETTI, 2015, p. 3.).

Diante disso, ressalta Gallo & Kohan: “entenda-se bem: o que criticamos não é a
defesa do ensino da filosofia, mas a defesa corporativa do seu ensino, a defesa sem uma
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reflexão e uma fundamentação prévia dos ‘que’ e ‘para que’ da filosofia” (GALLO &
KOHAN, 2001, p. 189).
É a partir dessa crítica que adentramos no terceiro tipo de memória já sinalizadas
pelas citações de Gallo & Kohan (2001).
No artigo Crítica de alguns lugares-comuns ao se pensar a filosofia no ensino
médio, Gallo & Kohan promovem a construção de uma memória na luta pela
obrigatoriedade do Ensino de Filosofia fundamentada num ponto de vista filosófico
sensibilizando a sociedade da necessidade do filosofar. Segundo esses autores:
A filosofia é uma forma de posicionar-se perante o mundo, e que não só compete
aos filósofos ou professores de filosofia, mas a todo e qualquer cidadão. Dessa
forma, é a sociedade que deve ser sensibilizada para a necessidade da filosofia e
fazer sua defesa, e não apenas os professores de filosofia, de forma corporativa
(GALLO & KOHAN, 2001, p. 189.).

A perspectiva de Gallo & Kohan acerca do Ensino de Filosofia e sua crítica à luta
corporativista possibilita a construção de uma memória desligada daqueles que querem
justificar sua presença mediante lobby ao invés de a justificarem em bases estritamente
filosóficas. Isso ocorre porque em sua proposta há a tentativa de envolver “os fracassos”
decorrentes da presença da Filosofia no ensino médio em um simulacro. Uma visão
ingênua. Sua construção traz ao debate, muito claramente, tudo o que pode envolver
essa disciplina no processo ensino-aprendizagem, ou seja, conquistas e frustrações
inerentes ao processo educativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho se propôs analisar a construção da memória no Ensino de Filosofia
no Brasil a partir da sanção da lei nº 9.394/96, a LDB/96 até a atualidade com a recente
reformulação pelo Congresso Nacional da MP-746 que passou a vigorar como a lei Nº
13.415/2017. Para isso, contextualizamos politicamente e historicamente todas as
mudanças ocorridas nesse ínterim a fim de situar as memórias nelas construídas.
Foi possível constatar três tipos. A primeira, pensada a partir das leituras feitas
em Rodrigues (2012); Rocha (2016) percebeu-se um viés político-partidário ao
confrontar política neoliberal e Ensino de Filosofia. Essa forma de pensamento tratou de
criar uma memória onde a não introdução de Filosofia no ensino médio está associada
aos interesses dos que são favorecidos por esse tipo de política econômica.
A segunda, constatada na leitura de Tomazetti & Benetti (2015), mostrou como
se deu a construção do principal movimento em favor da obrigatoriedade da disciplina
de Filosofia no ensino médio. Esse movimento, chamado de Fórum Sul dos
Coordenadores dos Cursos de Filosofia, por meio de publicações e da realização de
simpósios buscou “sensibilizar” a população da importância da Filosofia no ensino
médio. Na perspectiva de Tomazetti & Benetti (2015), a preocupação dos profissionais
envolvidos era, eminentemente mercadológica, ou corporativa como atesta Gallo &
Kohan (2001).
Já, a terceira memória, também pensada a partir da leitura de Gallo & Kohan
(2001). percebe-se a tentativa de pensar a necessidade de se incluir a Filosofia no
currículo do ensino médio apoiado em fundamentos, realmente, filosóficos e não
corporativos. Na perspectiva de Gallo & Kohan (2001) essa visão (corporativista) é um
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desserviço à própria constituição da Filosofia como saber crítico. Em dezembro de 2006,
por ocasião da publicação de um parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado
de São Paulo sobre o Ensino de Filosofia foi publicado uma matéria no portal G1. Nela,
o redator, fala da possível razão da inclusão do Ensino de Filosofia e Sociologia pelo
Parecer CNE/CEB Nº 38/2006:
Já uma fonte que não quis se identificar e fez parte do Conselho Nacional de
Educação nos últimos anos do governo FHC e no início do governo Lula, mesmo
favorável à inclusão das duas disciplinas no currículo do ensino médio, afirma que
não houve uma argumentação teórica para dar suporte ao parecer. A aprovação
teria sido resultado de um lobby feito por representantes dos professores de filosofia
e sociologia (G1, 2006.).

Margem para matéria como essa seria o que Gallo & Kohan denomina de
“desserviço” quando se trata da defesa do Ensino de Filosofia mediante argumentos
corporativistas.
Partindo dessas três perspectivas que analisam a situação a qual o Ensino de
Filosofia outrora se encontrava, podemos estabelecer uma relação com a atualidade e
dizer que, nesse momento, vivemos um déjà vu. Mais uma vez, a disciplina de Filosofia,
nas pessoas de seus profissionais se sente ameaçada frente à recente proposta de
reforma do ensino médio que teve na MP-746 seu principal veículo. E, mais uma vez,
percebe-se uma organização dos profissionais a fim de confrontar tais determinações
partindo de um fundamento corporativista. É preciso pôr em prática o que diz Alves:
[...] a obrigatoriedade da presença da Filosofia e da Sociologia na lei e no currículo
por si só não garante nada. A questão é o que se fará com elas. É isto que interessa
pensar com muito cuidado: para que se quer que a Filosofia e a Sociologia estejam
na escola como disciplinas? Portanto, tal conquista implica um grande desafio. Para
dar conta dele, é preciso pensar espaços para fortalecer um pensamento em comum
sobre essa questão (ALVES, 2009, p. 44.).

Percebe-se a proposta de Alves (2009) de criar espaços para pensar esse
problema num cerne ainda mais originário. Sua visão é corroborada por Gallo & Kohan
(2001) ao alertarem sobre a urgência de se construir um Ensino de Filosofia com
qualidade em espaços conquistados a partir de uma perspectiva filosófica. Pode-se,
ainda, a partir do que ele apresentou perguntar: que tipo de memória se quer construir
para legar ao futuro? Uma que se apresente como justificada na própria natureza
problematizadora da Filosofia legitimando, por isso, sua luta com sua própria
identidade? Ou, construir uma memória que, mais tarde, tenha sua integridade
questionada? Afinal, nem mesmo o próprio filosofar e as condições que o possibilitam
escapam de sua natureza problematizadora.
Assim, percebe-se a partir da leitura de Gallo & Kohan (2001) e de Alves (2009),
a preocupação com a reputação da luta pela presença da Filosofia. Sua sustentação em
bases filosóficas justificaria sua demanda em bases sólidas evitando a distorção de sua
luta num maniqueísmo tolo entre prós e contra vazios.
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POR UMA POÉTICA DE MEMÓRIA: narrativas visuais entrecruzando tempo e espaços
Roberto Lima Sales59
Mariane Freiesleben60
RESUMO: Esse estudo trata da relação entre arte, memória e espaço geográfico e
objetivou compreender e evidenciar as potencialidades educacionais de um projeto de
extensão, intitulado "Narrativas Visuais: a Vida como Obra de Arte", vinculado ao IFTO Campus Paraíso do Tocantins. Desde sua implantação, em março de 2016, o referido
projeto parte de uma ação interdisciplinar, nos bairros periféricos da cidade de Paraíso
do Tocantins - TO, com o intuito de ampliar a aproximação entre estudantes, escola e
comunidade para, assim, promover uma prática pedagógica de ensinar e de aprender
por meio do diálogo entre gerações, tendo a arte visual, a memória coletiva e o espaço
urbano como mediadores. Esse projeto de extensão procurou capacitar, estimular e
provocar os participantes a produzirem obras artísticas que dialogam com as memórias
individuais e coletivas do seu contexto social, de forma que os saberes e as experiências
da comunidade, em especial, os dos mais velhos, possam ser reconhecidos e
incorporados aos dos jovens estudantes, procurando produzir novos saberes e incluir
esses estudantes e sua escola no cerne do processo de enraizamento e pertencimento
de sua comunidade. Diante desta perspectiva, a prática educativa desta investigação
constituiu-se nas perspectivas do diálogo-problematizador de Paulo Freire (1996, 2011a,
2011b). Enquanto que o estudo da memória parte das fundamentações de Halbwachs
(2004), em referência a memória coletiva, e dos estudos de Nora (1993), no tocante aos
lugares de memória. Já a relação entre arte, memória e espaço urbano, articulada nesta
pesquisa, toma como base teórico-metodológica as perspectivas de Walter Benjamin
(1984, 1993a, 1993b) à luz da sua concepção de que a memória constitui-se de um
passado atualizado como experiência, tendo a estética e a poética como mediadoras. A
metodologia desta pesquisa organizou-se a partir de um estudo exploratório de
natureza qualitativa, tendo como lócus da pesquisa o espaço urbano e como sujeitos
investigados jovens, em situações de vulnerabilidade social, que frequentam o ensino
médio, no IFTO - Campus Paraíso, e alguns cidadãos membros da comunidade. Os dados
investigados foram obtidos a partir dos enunciados extraídos de interações em oficinas
artísticas, em rodas de conversas e em demais práticas da pesquisa de campo. As
produções visuais e as narrativas textuais, orais e visuais por elas evocadas também
constituíram-se como fontes para a investigação. Os resultados dessa pesquisa apontam
que a metodologia do Projeto de Extensão investigado possibilitou o desenvolvimento
de competências sócio-históricas, cognitivas, mneumônicas, estético-expressivas, sócioespaciais e linguítico-comunicativas essenciais a formação de um sujeito consciente,
autônomo e protagonista. Logo, constatou-se que esses estudantes, aos poucos, estão
tornando-se capazes de (re)ssignificar e (re)escrever a história do seu próprio tempo e
espaço, ao passo em que aprendem e ensinam criticamente, articulando o passado no
59
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novo, um passado atualizado como experiência, o qual se revela não como
monumentalização do tempo, mas como revitalização, dignificação e humanização da
memória. Em suma, evidencia-se novos caminhos metodológicos que podem contribuir
para uma educação interdisciplinar para/pela memória que se destaque como
desveladora das tramas sociais.
Palavras–chave: Educação. Arte. Memória. Narrativa. Espaço.
1 INTRODUÇÃO
No intuito de contribuir com pesquisas voltadas para o contexto do ensino
interdisciplinar, em especial as práticas didáticas que se processam na relação entre
artes visuais, memória coletiva e espaço geográfico, objetivou-se, neste estudo,
compreender e evidenciar as potencialidades educacionais de um projeto de extensão
à comunidade, intitulado "Narrativas Visuais: a Vida como Obra de Arte", vinculado ao
IFTO - Campus Paraíso do Tocantins.
Diante deste objetivo, esse estudo caracterizou-se como uma pesquisa de
natureza qualitativa, tendo como estudo de caso o projeto de extensão supracitado.
Como público-alvo, foram selecionados alguns estudantes do curso Técnico Integrado
ao Ensino Médio do Campus Paraíso do Tocantins do IFTO. Alguns membros da
comunidade e professores também atuaram como participantes da pesquisa.
Em relação ao Projeto de extensão "Narrativas Visuais: a Vida como Obra de
Arte", vale destacar que trata-se de um projeto, coordenado pelo professor Roberto
Lima Sales, que procura estabelecer redes de conexões entre a escola e a comunidade,
para, assim, trabalhar um conjunto de ações que visam ampliar o ingresso da arte nas
comunidades mais carentes. Tal projeto foi implantado como atividade de extensão em
março de 2016, tendo como objetivo geral ampliar a aproximação entre estudantes,
escola e comunidade para, assim, promover uma prática pedagógica de ensinar e de
aprender por meio do diálogo entre gerações, tendo a arte visual, a memória coletiva e
o espaço urbano como mediadores. Diante deste objetivo, outros objetivos específicos
foram definidos, a saber: incentivar e fomentar o ensino de Artes em interação com a
realidade sócio-histórica; aplicar a interdisciplinaridade para explorar a arte, as
linguagens verbais e não-verbais, a história, a geografia, dentre outras disciplinas;
propiciar e instigar pesquisas que explorem práticas didáticas interdisciplinares;
provocar os estudantes participantes a produzirem conhecimento, de forma autônoma
e coletiva, partindo de suas próprias experiências comunicativas e das teorias e práticas
do ensino de arte, de história e de geografia, além de outras áreas do conhecimento,
num diálogo com a realidade da comunidade e o contexto cultural no qual estão
inseridos.
Esse projeto procurou capacitar, estimular e provocar os jovens participantes a
produzirem obras artísticas que dialogam com suas memórias individuais, com a
memória coletiva de sua comunidade, com o espaço urbano e com o cotidiano, ao
mesmo tempo em que tentam responder, refletir e materializar plasticamente as
seguintes questões: "Quem sou eu?", "Onde estou?", "Qual é o meu lugar?", "Eu o
conheço?", "O que de especial tem em meu lugar e nas memórias de minha
comunidade?", "Como eu percebo meu espaço e minhas memórias?".
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O referido projeto de extensão parte da estratégia pedagógica de apropriar-se
de narrativas visuais enquanto materialidade plástica e recurso capaz de evocar
memórias e possibilitar leituras críticas de uma realidade histórica de uma dada
comunidade. A proposta do projeto consiste em envolver estudantes com o cotidiano
da vida de alguns membros de sua comunidade, de forma a provocar esses jovens a
estabelecer uma maior interação e uma significativa troca de saberes e de experiências,
para que, assim, fosse possível ampliar suas percepções em relação a sua realidade local
e de mundo, bem como ampliar suas competências e habilidades em relação à
aprendizagem de artes, de história, de geografia, dentre outras disciplinas.
Diante desta perspectiva, a prática educativa desta investigação constituiu-se
nas perspectivas do diálogo-problematizador de Paulo Freire (1996, 2011a, 2011b).
Enquanto que, o estudo da memória parte das fundamentações de Halbwachs (2004),
em referência a memória coletiva, e dos estudos de Nora (1993), no tocante aos lugares
de memória. Já a relação entre arte, memória e espaço urbano, articulada nessa
pesquisa, toma como base teórico-metodológica as perspectivas de Walter Benjamin
(1984, 1993a, 1993b) à luz da sua concepção de que a memória constitui-se de um
passado atualizado como experiência, tendo a estética e a poética como mediadoras.
2 ARTE, MEMÓRIA E ESPAÇO À LUZ DA EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA FREIRIANA E
DAS PERSPECTIVAS BENJAMINIANA E HALBWACHSIANA
Para refletir sobre práticas inovadoras de educação numa perspectiva mais
libertadora, autônoma e dialógica para o ensino interdisciplinar, buscamos suporte nos
estudos de Paulo Freire (1996, 2011a, 2011b), o qual propõe a educação como meio de
liberdade em que o professor e o estudante são os autores do processo de ensino e
aprendizagem, e não meros sujeitos aptos e programados para reproduzir e consumir.
Freire sempre trabalhou para uma educação como prática da liberdade. Seus estudos
fundamentam-se numa perspectiva pedagógica libertadora e problematizadora, em
contraposição a educação bancária, partindo de uma educação aberta, voltada para a
valorização dos saberes individuais e coletivos em diálogo com a realidade social.
Nessa ótica, o autor aponta e reforça a necessidade do exercício da cooperação,
compartilhamento e autonomia no processo ensino-aprendizagem. Para ele, "ensinar
não é transmitir conhecimento, mas permitir que o educando construa seu próprio
saber. Essa é a tarefa de todo educador" (FREIRE, 1996, p. 47). A educação para o diálogo
dever ser impactante para os envolvidos. Assim, é essencial que seja mediada de forma
problematizadora. Nesse sentido, é importante destacar que problematizar é exercer
uma análise crítica sobre a realidade-problema (FREIRE, 2011b. p. 229). Nessa
compreensão, Freire (2011b) defende que: - a educação deve ser dialógica e
problematizadora para que se tenha significado; - e que ser um sujeito crítico, autônomo
e livre “implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim
também como a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens” (FREIRE,
2011b, p.98).
Em suma, Freire (2011a, 2011b) defende uma proposta de pedagogia libertadora
que assume o sujeito como o protagonista de sua própria história e de sua emancipação,
na medida em que a educação torna-se problematizadora ao ponto de romper os
obstáculos que impedem os sujeitos oprimidos de compreenderem sua realidade vivida
e de se libertarem. Segundo Freire (2011b), a superação dessa situação se faz pela
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conscientização histórica do sujeito, o qual torna-se capaz de reconhecer e ampliar sua
existência histórica, estabelecendo, dessa forma, uma relação dialógica com o outro e
com o mundo. Logo, a concepção de práxis de Freire vai além da aplicação de
conhecimentos práticos para orientar a promoção da reflexão, da ação e da
transformação do sujeito e de sua realidade histórica, pois, trata-se de uma “práxis
que, sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de
conhecimento reflexivo e criação”. (FREIRE, 2011b, p.108).
Em consonância com a perspectiva pedagógica libertadora e problematizadora
de Freire (2011a, 2011b), anteriormente discutida, temos as perspectivas de Walter
Benjamin (1984, 1993a, 1993b) que propõe o repensar crítico de valores ideológicos de
forma a revisitar nossas memórias e resgatar do esquecimento os valores que podem
fazer de nossa história uma outra história capaz de nos levar ao encontro com nossas
verdades. Nesse sentido, os fragmentos de memória evocados podem trazer a tona um
passado que a história oficial enterrou, para que dessa forma seja celebrado os feitos
dos sujeitos oprimidos, em contraposição a glorificação da vitória dos vencedores sobre
a tradição dos vencidos. Benjamin (1993a, 1993b) tece essas reflexões ao mesmo tempo
em que propõe um novo caminho para a reconstrução da história por meio de uma
narrativa "a contrapelo", do ponto de vista dos vencidos e em oposição a ideologia do
vencedor.
Benjamin (1984, 1993a, 1993b) busca outra relação entre passado e presente,
que rompe com a história linear. Para isso propõe uma outra interpretação da história
em contraposição a leitura contemplativa do passado, para que se possa compreender
o passado como um vínculo entre cidadãos que se conectam por gerações, ou seja, um
passado que se atualiza como experiência no "agora", que apresenta-se como memória
evocada, uma espécie de palimpsesto no qual se inscreve as marcas de escritas
anteriores.
Benjamin (1984, 1993a, 1993b) compreendeu que na época moderna prevalece
a ideologia alicerçada pelo capitalismo, a qual instala um processo de individualização
do sujeito e quebra das relações interpessoais. Esse fenômeno contribui para a
dissolução dos vínculos familiares, para o empobrecimento de experiências coletivas
dos indivíduos e para a atrofia da capacidade de comunicá-las em forma de narrativas.
Como consequência, a sociedade está perdendo sua capacidade de ensinar valores
morais por meio do intercâmbio de experiências. Os indivíduos tornam-se cada vez mais
alheios aos seus valores tradicionais, ao ponto de substituí-los por relações comerciais
e por bens materiais. E, assim, os cidadãos mais antigos não encontram mais espaços e
oportunidades para contar as histórias dos seus feitos e, dessa forma, transmitir seus
conselhos, suas experiências e seus ensinamentos às novas gerações.
Diante desta problemática, Benjamin (1984, 1993a, 1993b) adota o espaço
urbano como cenário para refletir e apontar caminhos para a recuperação dos sentidos
na modernidade. Em sua compreensão, o espaço urbano é o lugar de entrecruzamento
entre a fluidez e a rapidez, entre as tradições e as culturas, onde o sujeito pode assumir
o protagonismo de sua vida. Para isso, Benjamin concebe a narrativa como um ato de
"narrar o tempo", de forma a explorar um tempo denso e descontínuo de uma
historicidade que não pertence ao tempo homogêneo e vazio. E para isso, é
imprescindível o intercâmbio entre os tempos e espaços do narrador e seus ouvintes,
de modo a entrelaçar vidas a partir de conexões entre passado, presente e futuro.
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Benjamin (1993a, 1993b) procura unir o poder da narrativa ao potencial crítico
da arte. Ele sugere a politização da arte como forma de contribuir para formação de uma
consciência revolucionária e para a elaboração de novas realidades. Este filósofo afirma
que a arte pode cristalizar o tempo de forma não-linear e desvinculá-lo do poder do
capital para assim confrontar o passado oprimido e ressignificá-lo em um presente
inovador e um futuro onde seja possível formar uma sociedade mais humana, solidária
e livre.
Vale ressaltar que, com base nas perspectivas de Benjamin (1984, 1993a, 1993b),
o projeto de extensão, explorado nessa pesquisa, trabalha com o termo "Narrativas
visuais" para expressar as obras artístico-visuais que foram produzidas em autoria
coletiva (envolvendo estudantes, professores e membros de sua comunidade). Desse
modo, todos os autores das obras artísticas atuaram como protagonistas, criando obras
inspiradas nas histórias de vida, nas histórias dos espaços geográficos da cidade, nas
percepções e nas interpretações de memórias evocadas por meio de lugares, de
fotografias de acervos pessoais e demais objetos de guardados pessoais. Destaca-se,
que as produções das narrativas visuais foram fundamentadas pelo método da
montagem de Walter Benjamin (1984, 1993a, 1993b), que, segundo o qual, toma-se
como base as técnicas de bricolagem das vanguardas artísticas, das primeiras décadas
do século XX, para propor uma nova forma de narrar por meio de fragmentos de
imagens que transitam entre memórias, realidade e imaginário, justaponto tempos e
espaços para produzir novas experiências e percepções críticas da sociedade. Sob esta
perspectiva, o tempo pode ser lido por meio de montagens e de imagens não-lineares e
não-cronológicas. Neste aspecto, a arte apresenta-se como recurso potente para
relermos o tempo e vislumbrarmos modelos alternativos, capazes de romper com a
representação progressivo-linear que captura e domina o sujeito na homogeneidade
espaço-temporal. Nesse sentido, Didi-Huberman (2007) alerta que:
É, pois, o tempo mesmo que se torna visível na montagem de imagens.
Corresponde a cada qual – artista ou sábio, pensador ou poeta – converter tal
visibilidade na potência de ver os tempos: um recurso para observar a
história, para poder manejar a arqueologia e a crítica política ‘desmontando-a’ para imaginar modelos alternativos. (DIDI-HUBERMAN, 2007, p. 7).

Diante do exposto, entende-se que no método da montagem de Benjamin deve
prevalecer a coexistência de temporalidades que se traduzem como a coexistência de
modos de experimentar e viver o mundo. Desse modo, ao trazer estas reflexões,
propomos integrar transversalmente a arte, a memória e as narrativas ao processo
ensino-aprendizagem como estratégia dedicada ao exercício de impulsionar a promoção
de um auto-conhecimento, no intuito de emancipar aqueles indivíduos que tiveram sua
visão de mundo embaçada por ideologias opressoras do capitalismo.
Nesta perspectiva, entendemos que as categorias geográficas de lugar
constituem intermediações possíveis entre a arte visual, a memória, o ser humano e o
espaço urbano. Dado que o ser humano, enquanto corpo geográfico, delimita o seu
território, capta suas paisagens e define o seu lugar como realidade da suas
experiências. Partindo dessa compreensão, torna-se pertinente destacarmos a
concepção de Holzer (2000), que define lugar como sendo "um conjunto complexo,
enraizado no passado e incrementando-se com a passagem do tempo, com o acúmulo
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de experiências e de sentimentos. Seria a experiência primitiva do espaço
experimentada a partir do corpo" (HOLZER, 2000, p. 113).
Logo, diante destas reflexões, percebe-se que o elo entre o sujeito e o espaço
urbano forma-se a partir do entrecruzamento entre experiências, memórias e heranças
culturais. Partindo dessa compreensão, entendemos ser fundamental trabalhar
produções artístico-visuais que procuram expressar os lugares de memória de cada
sujeito no intuito de estabelecer percepções, discursos e narrativas (enquanto
evocadoras de memórias individuais e coletiva) que se formam na relação entre tempos
e espaços, de forma que cada autor/artista tenha a liberdade de expressar suas
experiências, seus sentidos, histórias de vida e percepções de forma poética, sutil e
intensa. Dessa forma, a narrativa visual surge para nós como um outro modo de narrar
sobre/com a existência que se processa por vias da experiência sensível e do ato de
refletir sobre ser-e-estar-no-mundo, desenvolvendo novas perspectivas e percepções
poéticas e mnemônicas. Trata-se, pois, de uma relação entre sujeitos mediada pela arte
de narrar e ressignificar espaços e tempos, ao mesmo tempo, em que narra e ressignifica
a si mesmo.
Com base no que foi discutido até o momento, percebe-se a importância do
papel da memória na construção e na afirmação das identidades coletivas e no poder
de influenciar a recuperação de valores tradicionais, morais, humanos e afetivos de uma
comunidade. Nesse aspecto, compreende-se a importância de tecermos uma breve
reflexão sobre a concepção de memória.
Conforme Lemos (2004), “a inteligência individual não existe”, isto se deve ao
fato de que a inteligência do indivíduo é constituída pelos diversos dispositivos de
cognição e por influências mútuas, resultantes de suas práticas sociais. Em
complemento, Robredo (2003) afirma que a conversão do conhecimento é um processo
social entre indivíduos e não confinado dentro de um indivíduo. Neste caso, como
pensamos por associação, nossa memória não é construída individualmente. Em nossa
mente funciona uma rede de pensamentos, que interligam as lembranças, que se
entrecruzam e que são recuperados de acordo com as ideologias e o entorno social em
que o indivíduo está inserido no momento em que precisa recuperar alguma
informação.
As lembranças, portanto, não são formadas individualmente, visto que é
“impossível conceber o problema da evocação e da localização das lembranças se não
tomarmos para ponto de aplicação os quadros sociais reais que servem de ponto de
referência nesta reconstrução que chamamos de memória” (HALBWACHS, 2004, p. 10).
As lembranças de um indivíduo sempre estão ligadas a uma relação com o seu grupo
social, não existem fora dele. (HALBWACHS, 2004).
Segundo Gondar (2006), somente no século XIX é que se admite
cientificamente que a memória não se reduz à pura e simples verdade do que passou,
ela é constituída a partir das relações sociais. Minhas lembranças dependem de uma
lembrança alheia. Este apoio na memória do outro confere maior exatidão as
informações que recuperamos. (HALBWACHS, 2004). Para Halbwachs (2004), a memória
individual seria um ponto de vista sobre a memória coletiva, este ponto de vista varia
de acordo com as relações que cada indivíduo estabelece com os outros e com os meios.
Somos inspirados por outros indivíduos, por outros grupos, por jornais, revistas, ou
livros.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

156

“A memória está presente em tudo e em todos” (SEPÚLVEDA, 2003, p. 25), não
é só pensamento, imaginação e construção social, é também experiência de vida que
transforma outras experiências. Na contemporaneidade, rememorar é um processo de
interação e negociação intercultural. Novos sentidos e visualidades culturais são
construídos a partir do entrelaçamento de culturas, em suas dimensões locais e globais.
Em decorrência, a história pessoal, coletiva e cultural do sujeito está inscrita em si
próprio e está marcada em seu acervo de relações no espaço/tempo.
Portanto, somos seres sócio-históricos providos de experiências reais. Essas
experiências podem se constituir de forma material ou por meio das relações sóciohistóricas que se processam no lugar, numa espécie de troca entre as pessoas e o
espaço, onde tais experiências podem ser incorporadas como memórias. Nesse sentido,
segundo Nora (1993), o passado e suas memórias se mantém vivos na cultura e no
cotidiano dos lugares, os quais constituem-se em uma das aderências que fortalece o
elo entre sujeitos, famílias e grupos sociais. Consequentemente, a vivência no lugar
forma diversas memórias coletivas, dando-lhes ancoragem no tempo e no espaço. E
como diz Halbwachs (2004), "não há memória coletiva que não se desenvolva num
quadro espacial". (HALBWACHS, 2004, p. 143).
Nesta perspectiva, a essência poética dos lugares de memória está justamente
no que pode haver de continuidade na experiência que ocorre diante do avanço espaçotemporal e que pode ser evocada pela arte. Logo, o artista pode apreender sua produção
não somente pela escala estética, mas também pela escala social, espacial e histórica,
por via de uma autoria coletiva.
3 METODOLOGIA
3.1 Método
A metodologia desta pesquisa organizou-se a partir de um estudo exploratório
de natureza qualitativa, utilizando o estudo de caso como técnica de pesquisa. Gil (2008)
afirma que o estudo de caso procura explicitar melhor a complexidade de um problema,
e utiliza para isto, métodos específicos e versáteis. Compreendendo: levantamentos em
fontes secundárias, levantamentos de experiência e observação informal.
Para a análise dos dados manteve-se um diálogo com os fundamentos da
perspectiva de Paulo Freire (1996, 2011a, 2011b), de Walter Benjamin (1984, 1993a,
1993b) e de Halbwachs (2004).
3.2 Instrumentos de pesquisa
Para a coleta de dados definiu-se instrumentos que atendessem ao contexto da
pesquisa. Nesse sentido, conforme as perspectivas de investigação de Triviños (1987) e
Afonso & Abade (2008, p. 19), elegeu-se os seguintes instrumentos: diário de campo e
roda de conversa.
3.3 Coleta de dados
Os dados investigados foram obtidos a partir dos enunciados extraídos de
interações em oficinas artísticas, em rodas de conversas e em demais práticas da
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pesquisa de campo. As produções visuais e as narrativas textuais, orais e visuais por elas
evocadas também constituíram-se como fontes para a investigação.
3.4 Público-Alvo
Jovens estudantes, em situações de vulnerabilidade social, que frequentam o
ensino médio integrado ao ensino técnico, no IFTO - Campus Paraíso, e alguns cidadãos
membros da comunidade.
3.5 Trabalho de Campo
Avançamos neste estudo motivados pela possibilidade de educar para/pela
memória. Com este propósito tentamos sensibilizar os educandos a estabelecer uma
ponte entre a realidade escolar e a comunitária, tornando a história, a arte e a geografia
mais próxima de suas realidades, por meio do conhecimento e da valorização da herança
cultural e dos saberes locais dos velhos moradores. E para que esta ação fosse capaz de
"tocar" a memória e passar a vigorar no cotidiano da comunidade escolar foi
fundamental a participação ativa de alguns dos cidadãos, em especial os velhos
narradores, pioneiros da cidade e guardiões de memórias locais.
Para a análise dessa proposta realizamos uma prática pedagógica de produção,
compartilhamento e troca de narrativas imagéticas e orais, que se estruturou na
promoção e validação de 12 oficinas, com duração total de 60 horas. Onde, 16
(dezesseis) estudantes foram capacitados em produções fotográficas, em desenhos e
pinturas com ênfase em montagens e bricolagens, bem como em operar o software de
edição de imagens Photoshop CS6. Além disso, os estudantes também participaram de
oficinas teóricas que abordaram a relação entre arte, memória e espaço geográfico, à
luz dos principais teóricos desse estudo (Freire, Benjamin e Halbwachs).
Para a execução do projeto de extensão, adotou-se o espaço urbano como lócus
da prática pedagógica e da pesquisa. E, em alusão a metáfora do flâneur de Walter
Benjamin, os estudantes partiram na aventura de “perambular” pela cidade e colecionar
imagens e fragmentos de memórias, como estratégia para se inserirem e se apropriarem
da dinâmica urbana da cidade moderna, e, assim, rememorar numa espécie de
bricolagem/montagem de imagens que não lhes pertencem, mas que gradativamente
passam a constituir os seus acervos de imagens que constituem suas memórias.
Com esta meta, o estudo se organizou nas seguintes etapas:
1 – capacitação dos estudantes participantes e estudos da teoria que
fundamentou o experimento pedagógico; 2 – promoção de diálogos e interações
dialógicas entre os estudantes e a sua comunidade no intuito de fortalecer o elo afetivo
e buscar desvelar memórias e lembranças individuais e coletivas. O que resultou em
interações intensas entre estudantes e comunidade, bem como, foi possível
compartilhar ricas narrativas orais e fotografias cedidas pelos membros da comunidade;
3 – realização de uma oficina para os estudantes no intuito de promover: a
sistematização do material coletado, a definição dos temas e das categorias, e o
planejamento da produção das narrativas visuais; 4 – participação dos estudantes em
estudos e debates via ferramentas virtuais (redes sociais, fóruns e FAQs); 5 –
envolvimento dos estudantes e dos narradores colaboradores na elaboração de ideias,
de estratégias e da produção coletiva de narrativas visuais, via encontros presenciais ou

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

158

virtuais; 6 – promoção de oficinas para os estudantes no intuito de realizar a leitura
crítica e a ressignificação das obras elaboradas, bem como o compartilhamento e a
exposição das obras para a comunidade; 7 –análise de impacto da experiência
pedagógica por parte dos estudantes e dos membros da comunidade envolvidos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a análise que se segue, escolhemos investigar uma das obras visuais
produzidas pelos estudantes/artistas participantes dessa pesquisa. Dessa forma,
apresentamos a obra "Contos e causos de uma velha rodoviária", de autoria de
Michael61, Naty, Pedro e Ana (2016).
Figura 01 - Narrativa visual "Contos e causos de uma velha rodoviária" (2016)

Fonte: Arte digital e desenhos elaborados pelos autores: Michael, Naty, Pedro e Ana.
Fotografia de Cleber Morais
Os referidos autores dessa narrativa visual (figura 01) relatam que a produção
dessa obra foi inspirada nas histórias que seus pais e avós contaram sobre suas vivências
no espaço-tempo da velha rodoviária. Essa obra visual foi produzida a partir da
montagem de recortes de uma fotografia da "Pensão Rodoviária" da cidade de Paraíso
do Tocantins - TO (de autoria do fotógrafo, historiador e engenheiro paraisense Cleber
Morais, datada do ano de 1975) e de desenhos feitos à mão livre (pelos próprios
estudantes/artistas) que foram recortados e colados no plano visual. Dentre esses
desenhos manuais, temos a representação de crianças brincando no entorno da antiga
rodoviária e também temos a representação do progresso que foi expressa pela imagem
de um emaranhado de prédios modernos que crescem em várias direções e aos poucos
vão abafando e consumindo os velhos prédios e suas memórias. Na obra visual, nota-se
a imagem dos prédios modernos, logo acima do velho prédio da rodoviária.
Segundo os estudantes/artistas, as imagens das crianças representam alguns dos
seus pais e avós, ainda no tempo de suas infâncias. No canto inferior esquerdo da obra,
percebe-se a imagem de uma menina sentada sobre suas malas, lendo um livro. Essa é
61

Foi atribuído nomes fictícios aos participantes da pesquisa para preservar suas identidades.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

159

a imagem do tempo de criança de Dona Josefa, mãe de Ana62. Esta senhora colaborou
com várias histórias de suas passagens pela antiga rodoviária, quando acompanhava seu
pai em viagens a negócios. Ela nos contou histórias de diversos trabalhadores que
embarcavam para outros destinos e deixavam na cidade a sua contribuição para o
processo de fundação e construção do município de Paraíso do Tocantins.
Sob outro ângulo, percebe-se a imagem de duas crianças recebendo doces de
um velho senhor. Estas são as representações do tempo de infância de Seu José, pai de
Michael63 e de Seu João, pai de Pedro64. Estes senhores relembram o tempo em que
frequentavam a rodoviária com seus pais e ganhavam balinhas e doces do velho senhor
proprietário da lanchonete da rodoviária. Enquanto degustavam os doces, Seu José e
Seu João brincavam e ouviam os contos e os causos das pessoas que passavam pela
rodoviária. As narrativas de Dona Josefa, de Seu José e de Seu João transitaram pelas
memórias do eu-criança de cada um, e assim, as bagagens de suas experiências foram
revisitadas. Como resultado fragmentos de memórias foram evocados e muitas histórias
foram narradas. Histórias de trabalhadores, de pessoas humildes e batalhadoras que
muito contribuíram para construir a cidade. Histórias de líderes comunitários que
lutaram por condições mais dignas de vida e de trabalho para o seu povo. Porém,
alertam esses narradores, "essas histórias de luta e de superação do nosso povo estão
na beira do esquecimento" (Dona Josefa, 2016), "muitos, que aqui deixaram o seu
legado, foram esquecidos" (Dona Josefa, 2016) e assim, "mais uma vez, a história do
povo é enterrada para dar lugar a história dos dominantes".
Diante dessa breve descrição da narrativa visual "Contos e causos de uma velha
rodoviária", enfatiza-se que todas as obras visuais, produzidas por Ana, Naty, Michel e
Pedro, incorporaram as múltiplas vozes do povo de sua comunidade para que, assim,
possa ser ecoado as diversas histórias de vida, em meio a dicotomia entre a história dos
dominantes e a história dos dominados. Nesse sentido, à luz da perspectiva de Benjamin
(1984, 1993a, 1993b) e Freire (2011a, 2011b), seguiu-se na construção de uma outra
história, que não se constitui apenas por fatos, mas que se forma também por cidadãos
capazes de escrever sua própria história, de contraporem-se à ideologia de seus
opressores e de libertarem-se da história contada pelos dominadores.
Nesse sentido, a obra visual "Contos e causos de uma velha rodoviária" é uma
amostra de muitas outras obras visuais (produzidas pelos estudantes) que constituíramse como narrativas visuais repletas de discursos (contestadores de uma ideologia
dominante) que apossam de um mesmo espaço urbano para revelar as diversas histórias
e fragmentos de memórias, de tempos e de espaços distintos, que residem em cada
sujeito. As muitas "rodoviárias" do imaginário coletivo se concretizaram em narrativas
visuais e orais que procuram subverter a lógica capital e globalizante, para assim
questionar e colocar em debate a forma como os espaços sociais estão sendo
desapropriados dos valores identitários, históricos e culturais.
Em outro aspecto, percebe-se, na obra visual, elementos que nos reportam para
uma época em que a primeira rodoviária da cidade constituía-se como um espaço para
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além de sua função-fim. De forma que a rodoviária é narrada não somente como um
lugar de transporte de pessoas, mas também como um lugar de encontros para prosear,
como lugar de entretenimento, de brincadeiras, de aconchego, de sabores e de saberes
de uma comunidade. Algumas narrativas orais dos estudantes também manifestam
sentimentos de afetividade e de pertencimento para com o lugar e o seu povo, a saber:
"A velha rodoviária de Paraíso sempre fez parte das histórias de minha família
e do meu povo. Eles contam histórias de uma rodoviária que funcionava
também como um ponto de encontro dos moradores da comunidade. Lá,
também era o ponto para tomar um cafezinho, bater papo, comer um
'pastelzinho da rodoviária' e contar os feitos do meu povo". (Estudante
Maycon, 2016).
"E até mesmo reencontrar com alguns colegas e amigos que já não moravam
mais na cidade, mas que por ali passavam fazendo conexões para outras
cidades. Era um lugar que acolhia prosas e histórias do povo pobre e lutador
de Paraíso. Pela velha rodoviária passaram muitas histórias de muitos
trabalhadores que construíram essa cidade e educaram muitos jovens. Assim
como a velha rodoviária, muitas dessas histórias dos feitos do nosso povo
foram demolidas [...] resta a nossas memórias a missão de desenterrá-las".
(Estudante Naty, 2016).
"Meu pai frequentava esta velha rodoviária quando ainda era criança. Meu
avô sempre passava pela rodoviária no final da tarde para prosear e tomar
um cafezinho. E ele sempre levava meu pai junto. Meu pai conta que lá era
um local mágico para ele. Enquanto meu avô proseava com os amigos, meu
pai brincava com sua bicicleta e com seus colegas ao redor da pequena
rodoviária. Em frente a rodoviária, também tinha outras crianças que
brincavam de pega-pega e muitas outras brincadeiras. Também tinha o seu
João, dono da lanchonete da rodoviária, que sempre dava balinhas e doces
para as crianças". (Estudante Ana, 2016).
"Hoje em dia meu pai ainda me conta muitas histórias de sua passagem pela
velha rodoviária. Ele relembra de muitas histórias de um povo trabalhador e
lutador, que ergueu esta cidade [...] mas essas histórias não foram registradas
em livros, nem em arquivos públicos, elas estão parcialmente escritas
somente nas lembranças do meu pai e de alguns outros". (Estudante Pedro,
2016).

Nesse sentido, ressalta-se que grande parte das memórias e das histórias da
antiga rodoviária, foram evocadas por meio das lembranças do tempo de infância,
lembranças estas que se constituíram num trabalho de autoria coletiva que se processou
na interação dialógica, na troca de narrativas e no entrelaçamento de sentidos. Neste
processo, pensamentos são conectados, lembranças são relacionadas e recuperadas de
acordo com o contexto e com a interação interpessoal, e assim percebemos que as
lembranças não são formadas individualmente, dependem da interação com
lembranças alheias (HALBWACHS, 2004). É neste sentido que a imagem, enquanto
instância de uma interação social, “revoluciona a memória: multiplica-a e democratizaa, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim
guardar a memória do tempo e da evolução cronológica”. (LE GOOF, 2003, p. 466).
Percebe-se, assim, que por meio da obra visual, cada um dos seus autores
questiona sua própria existência em meio à cidade que, cada dia mais, passa a adquirir
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uma dinâmica em que a relação tempo/espaço estreita as distâncias e acelera e
pressiona a vida moderna. A obra visual, enquanto narrativa, causa ruídos no percurso
que a cidade traça para o futuro, ao questionar a existência humana e a qualidade de
vida, em favor de uma vivência sensível. A obra converte-se em uma poética e narrativa
espaço-visual que procura dar um novo significado as histórias do povo e a lugares que,
atualmente, não existem mais em sua forma material/física, mas ainda existem na
memória coletiva de uma comunidade e passam a ser evocados, percebidos e
materializados, oral e plasticamente, como novos/espaços ainda repleto de
mistérios/novidades.
Os estudantes ensaiam uma nova forma de narrar que se traduz como uma
escrita imagética e afetiva que se inscreve na descontinuidade do tempo e nas lacunas
da história do povo. O espaço do narrar constitui-se para os estudantes como modos de
ser, de fazer e de criar em meio à escuta e a um mergulho sensível no passado em busca
do não percebido e, talvez, do não experimentado. E assim, os estudantes narraram se
deixando levar pelos fluxos de memórias e de sentidos, numa relação sensível com os
lugares da cidade e com o seu outro, onde foi possível escutar as vozes que neles
pulsam, tencionando a história do povo dessa cidade, dos seus feitos e dos seus lugares
de memória, que aparentemente encontravam em um estado de silêncio.
É como nos diz Naty (2016), "assim como a velha rodoviária, muitas dessas
histórias dos feitos do nosso povo foram demolidas [...] resta a nossas memórias a
missão de desenterrá-las". A voz dessa estudante ecoa nas reflexões de Benjamin,
quando este reclama uma nova forma de reconstruir a história em que a dominação da
vida moderna seja desmascarada e revelada, desconstruindo, assim, a imagem de um
tempo engessado e combatendo a visão da história dos opressores. O olhar crítico
benjaminiano inspirou os jovens estudantes/artistas a construírem histórias que se
desvinculam das perspectivas dominantes, para que, dessa forma, tenham mais
condições de resgatar as vivências daqueles que foram vencidos, e, assim, intercambiar
as experiências e valores preservados de geração para geração. Sob a ótica
benjaminiana e freiriana, os jovens procuraram narrar, desenhar e reescrever
fragmentos de histórias de um passado que foi atualizado no momento presente sob
uma espiral da libertação de esperanças oprimidas do presente-passado.
Consequentemente, essa atitude e ação gerou uma prática histórica que despertou
percepções da realidade, do poder dos vencedores na sociedade e das possibilidades de
superar essa realidade por meio de uma consciência histórica (FREIRE, 2011a, 2011b) e
revolucionária (BENJAMIN, 1993a), que se molda em meio a construção social da
memória (HALBWACHS, 2004) e a emancipação do sujeito, enquanto protagonista da
transformação de si próprio e do mundo.
Assim, todo este esforço caminhou no sentido de fazer com que cada sujeito
construísse um novo modo de ver e aprender a ler o mundo, procurando encontrar um
sentido maior para sua vida, na medida em que cada um buscou resgatar identidades,
histórias, memórias, valores e sentidos para contemplar e representar aspectos vivos e
pulsantes imbricados em diversos espaços urbanos, no qual a história de cada sujeito se
constrói. A arte tem esse poder de estar em toda a parte e em todos os olhares. E ela
nos ajuda a encontrar em cada espaço, em cada fragmento de memória, a sua essência
e o quanto esse valor nos significa e nos modifica. A arte nos tira do lugar comum,
provocando em nós outros discursos capazes de promover interações e debates, além
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de estimular e sensibilizar novos olhares e interpretações para o mesmo fenômeno
sócio-histórico.
Nesse sentido, podemos evidenciar como as narrativas supra analisadas revelam
um olhar desviado para uma arte desapegada e que expõe uma nova trajetória na
cidade, ressignificando o olhar habituado, no intuito de poder perceber espaços afetivos
e de pertença. E assim, o espaço urbano onde os estudantes artistas vivem, convivem e
lutam, deixa seu visual tão árido e frio para tornar-se um espaço onde a arte circula
procurando trazer à tona representações sociais ricas em poesias, sensibilidades,
subjetividades e sentidos. Como resultado, os estudantes artistas contemplaram,
interpretaram e captaram o espaço urbano e as memórias de uma comunidade para
depois desenhá-los, pintá-los e identificá-los com um certo olhar e um certo imaginário.
Sendo assim, as obras visuais produzidas por estes artistas estão vinculadas ao real e ao
seu imaginário e evocam um determinado espaço, ao mesmo tempo, em que permitem
decodificar este mesmo espaço em representações narradas.
Sob esta perspectiva, os artistas somente conseguiram encontrar sentido nesta
experiência quando suas imaginações e suas percepções entrelaçaram os sentidos do
visível e do não visível para interpretá-los e expressá-los na obra artística, a qual tornase uma arte que é de todos, e por assim ser, amplia-se sua capacidade de interagir,
dialogar, estimular, provocar e sofrer interferências e mutações por parte de todos seus
criadores. A arte foi além da expressão, para seguir na direção de outras possibilidades,
adquirindo potência para evocar e dialogar com memórias e sentidos que permeiam e
explicam modos de ser e de viver de estudantes e de suas comunidades.
Evidencia-se, assim, a relevância de um processo de arte-educação que se faz
contextualizado e interdisciplinar, em meio a autoria coletiva dos seus protagonistas
(estudantes, professores e comunidade), os quais incorporaram na obra de arte os seus
múltiplos olhares e significados que procuraram celebrar a sensibilidade da memória tal
como ela se encontra, como um mosaico, ou um texto escrito por muitos autores, no
qual diferentes sentidos, lembranças e vivências tem o seu espaço e importância.
5 CONCLUSÃO
Nesse estudo, constatou-se que os sujeitos participantes desse projeto de
extensão adquiriram competências no sentido de serem capazes de se apropriarem dos
conhecimentos artísticos, geográficos, históricos, linguísticos, dentre outros, para assim
articulá-los em prol de aprender e ensinar criticamente, vinculando o passado no novo.
Nesse sentido, os resultados que estão sendo adquiridos no projeto de extensão
supra analisado alimentam a esperança de que é possível que a arte visual, a memória
e o espaço geográfico se façam presentes nas estratégias educacionais e
interdisciplinares, dialogando com os saberes formais e informais que permeiam a
escola e a comunidade. Como foi exposto nesse trabalho, ao longo de dois anos, o
referido projeto procurou capacitar, estimular e provocar os participantes a produzirem
obras artísticas que fossem capazes de dialogar com as memórias individuais e coletivas
do seu contexto social, para assim reconstituir suas vivências e expressar sentidos,
desejos e frustrações em relação a suas vidas em plena relação com a cidade e a sua
espacialidade urbana. Toda essa articulação pedagógica envolveu os saberes e
experiências dos mais velhos e de suas gerações passadas no intuito de dar-lhes
reconhecimento e ampla disseminação, segundo um movimento em que os jovens
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estudantes se apropriam desses valores educacionais não-formais no intuito de
incorporá-los aos seus próprios saberes e experiências, procurando produzir novos
conhecimentos e incluindo a si próprios e sua escola no cerne do processo de
enraizamento e pertencimento de sua comunidade.
A experiência pedagógica desse projeto de extensão despertou múltiplas vozes,
jovens ou velhas, que ecoaram e formaram uma polifonia poética e mneumônica capaz
de ressignificar o velho no novo, um passado atualizado como experiência, que se revela
não como monumentalização do tempo, mas como revitalização e humanização da
memória de sujeitos, oriundos de uma comunidade carente, que, aos poucos, estão
tornando-se capazes de (re)escrever uma nova história. São vozes que narram histórias
nunca antes relatadas de um povo carente de recursos financeiros, mas rico em saberes
da experiência e dignos de reconhecimento social. Trata-se, pois, de um processo
educacional construído por todos, que se revela como uma arena de tensões e lutas,
onde sujeitos/artistas narram e expressam plasticamente novos sentidos do espaçotempo e de fragmentos de memórias, que evocam e iluminam um passado pleno de
dignidade que desperta esforços de reexistência e ações de empoderamento social,
anunciando a potência de novas percepções e ações transformadoras de uma
comunidade oriunda de uma periferia urbana, que já foi tão degradada socialmente.
As imagens representadas na obra "Contos e causos de uma velha rodoviária" (e
nas demais obras produzidas neste experimento) evidenciam o conhecimento, o
significado e as marcas de uma cidade, de lugares de memória e de um povo paraisense
com suas peculiaridades próprias, com imagens pretéritas próprias (de um tempo lento
e não-linear). Eis uma produção de arte que se reinventa como obra que narra e é
narrada, que se hibridiza na relação entre arte e vida, entre arte e cotidiano, entre
imagem e tempo, formando, assim, uma "imagem cristal" onde coabitam
temporalidades que se traduzem como a coexistência de modos de experimentar e viver
o mundo.
Portanto, temos a oportunidade de impulsionarmos modos contemporâneos de
narrar, ao ponto de desestabilizar sentidos já construídos. Faz-se necessário formar um
narrador adaptado a estas novas configurações da sociedade contemporânea, de forma
que este seja capaz de fazer uso das tecnologias midiáticas que lhe são oferecidas para
produzir, sistematizar e tornar pública, narrativas, carregadas de experiências, saberes,
tradições e rituais de nossa cultura, reafirmando, dessa forma, as memórias produtoras
de identificação histórica, social e cultural.
Logo, a essência deste trabalho é de uma narrativa visual e espaço-temporal que
estimulou e provocou sujeitos a formar um imaginário em que foi possível criar
narrativas próprias de um passado atualizado como experiência, capaz de aproximar o
sujeito histórico de sua real origem, para que este torne-se apto a compreender e a
superar a opressão historicamente instituída pelos dominantes. Seguindo por este
caminho, os estudantes relataram que sentiram-se impulsionados e mais preparados
para transformar sua própria realidade social, ao passo em que se sentiram
transformados por esta, quando buscaram a construção coletiva de saberes, de agires e
da reelaboração da memória coletiva de sua comunidade. Desse modo, o projeto
constituiu-se como um processo de desvelar sentidos e de narrar histórias de "jovens
narradores da periferia", ouvindo-os, sentindo-os, afetando-os e sendo por eles afetado.
Em suma, evidenciou-se novos caminhos metodológicos que podem contribuir
para uma educação interdisciplinar para/pela memória que se constitua em meio a uma
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ação na comunidade, essencialmente artística, histórica, cultural e humana e que se
destaque como desveladora das tramas sociais.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA PRÁTICA DE FILOSOFIA COM CRIANÇAS
Rosângela Trajano65
Maria Reilta Dantas Cirino66
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância da contação de
histórias na prática de filosofia com crianças a partir de experiências (CIRINO, 2016) que
utilizam a literatura como estratégia fundamental e diversificada em narrativas orais,
memórias, contos de fadas, histórias de ficção e realismo para incentivar a criança no
desenvolvimento do seu pensar crítico e investigativo. Tudo começa com um contato do
contador de histórias com a narrativa oral e logo depois o laço afetivo que se cria do
contador com a criança que, através da escuta e interação com a história, tem a
possibilidade de desenvolver o pensar crítico. A contação de histórias é uma boa
ferramenta para a prática de filosofia com crianças, pois através dela podemos trabalhar
a lógica e a imaginação da criança apresentando-a um mundo imaginário e real para que
assim possa fazer a ponte entre esses dois mundos. No mundo imaginário as crianças
criam os seus próprios mundos que podem ser cada vez mais povoados pelas narrativas
orais com personagens que proporcionem um pensar cheio de valores e virtudes morais
(LIPMAN, 1990; 2001) para um crescer coerente ao contexto social no qual se inserem.
Apresentar também a contação de histórias como instrumento de transmissão de
conhecimento resgatada com o passar dos anos, apesar da imersão tecnológica que
assola as instituições educativas e os contextos familiares nos quais as crianças passam
significativas etapas de seu desenvolvimento, tomando conta, por exemplo do brincar
infantil, constitui-se como de fundamental importância, preservar um momento de
ouvir histórias na perspectiva do desenvolvimento do pensar infantil cada vez mais
coerente, apostando-se no potencial da linguagem como constitutiva do pensar, é
conceber a criança como sujeito do processo de ensino-aprendizagem na escola, no lar
e nas diversas interações que essa prática proporciona. Torna-se necessário aprender a
contar histórias e a fazer a filosofia com crianças (KOHAN, 2007; 2008; 2012) através das
narrativas orais e isso é o que buscamos apresentar neste trabalho.
Palavras-chave: Literatura. Infantil. Contação de histórias. Filosofia com crianças.
INTRODUÇÃO
Contar histórias é uma arte... e tão linda!!! É ela que
equilibra o que é ouvido com o que é sentido, e por
isso não é nem remotamente declamação ou
teatro... Ela é o uso simples e harmônico da voz.
(Fanny Abramovich)
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Ouvir histórias e cantar são coisas de que as
crianças gostam muito. (Betty Coelho)
Não é só a história que importa é a maneira de
contá-la. (Cecília Meireles)
A contação de histórias se remete aos mais remotos tempos. Os povos antigos
utilizavam a oralidade para transmitir sua história. Só depois da criação da imprensa
surgiram os primeiros livros impressos e no século XIX a literatura infantil.
Contar é para encantar. É preciso mantermos os costumes, as tradições, a
sabedoria popular, enfim o folclore dos mais diferentes povos através da contação de
histórias. Contar histórias é manter vivo um passado longínquo. É lembrar da criança
que antigamente não tinha energia elétrica, mas a lamparina de querosene. É lembrar
da criança que hoje tem internet e robôs para brincar. É amar imensamente a vida, as
crianças e a voz.
Resgatar a tradição de se contar histórias às crianças nos dias atuais é uma
proposta desafiadora, ousada, encantadora e terapêutica. O contador de histórias
deixou de ser o pai, a mãe e os avós... poucas crianças ouvem histórias na hora de
dormir; outras as ouvem apenas nas escolas e ainda há uma maioria que quase não ouve
mais histórias, ao invés disso se conforma com as leituras. Onde andam os contadores
de histórias? Contando histórias através da escrita. Tornaram-se escritores. Contadores
de histórias estão desaparecendo? É bem possível.
Nos países do continente africano, a voz do velho é uma dádiva aos pequeninos,
pois são esses chamados de griots, ou seja, aqueles que contam histórias de sabedorias
às crianças. Os griots costumam contar histórias sentados embaixo de árvores. As
histórias contadas são passadas de geração em geração a tradição do seu povo às
crianças.
Sabemos que os pais e responsáveis dispõem de pouco tempo para estarem
perto das crianças, no entanto, é extremamente importante que tiremos um tempinho
para contar-lhes histórias seja antes de dormir, seja na mesa do café da manhã ou no
sofá da sala. O importante é não perder o hábito de se contar uma história, pois as
histórias causam um bem profundo à criança.
Um contador de histórias deve ter amor pelo que faz. Precisa saber respeitar a
linguagem da criança. Conversar com ela através das metáforas e onomatopéias. O
contador é ora um ser animado ora inanimado. Sem sexo, tipo os anjos, e sem opinião
própria. O verdadeiro contador de histórias não deve transmitir seus valores,
pensamentos ou ideias, mas despertar nas crianças o pensamento crítico e investigativo
para um viver melhor compreendendo o mundo e a si mesmo.
É nesse pensamento de transmitir conhecimento que embasamos a nossa tese
da prática de filosofia com crianças através da contação de histórias. O professor de
filosofia com crianças passa também a ser um contador de histórias que tem por
objetivo despertar na criança o pensar crítico, argumentativo e investigativo diante das
coisas ao seu redor. É esse professor o guardião das mais belas histórias e cantigas de
ninar. Ele guarda a tradição e traz consigo marcas profundas de uma oralidade rica de
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quem viajou no mundo da imaginação e veio povoar o mundo infantil com a sua
mensagem.
A prática de filosofia com crianças através da contação de histórias é bem
difundida entre os professores, como por exemplo nas experiências de filosofia com
crianças no Projeto de Extensão Em Caxias, a filosofia en-caixa?(KOHAN, 2007; 2008;
2012) e também publicadas em Cirino (2016). Nessas experiências, a contação de
histórias é uma das principais estratégias para as experiências de pensamento
vivenciadas entre crianças e adultos. Também o criador da filosofia para crianças, o
professor americano Matthew Lipman (1990; 2001) atribui grande poder às metáforas
e narrativas envolvendo personagens infantis e adultos em suas Novelas Filosóficas67, as
quais compõem o currículo de sua proposta de filosofia para crianças. Lipman segue um
protocolo específico, o qual denominou de Comunidades de Investigação68. No entanto,
a forma como esses professores usam as histórias nas salas de aulas é que se diferencia
da nossa proposta. Contamos as histórias às crianças na calçada e no pátio de nossa
casa, em Natal/RN, nas praças e em instituições em Martins/RN através do Projeto
Giges69. Também contamos histórias em uma escola municipal da cidade de Caicó/RN70.
Tais práticas de filosofia com crianças utilizando a contação de histórias, apresentam
suas singularidades inerentes a cada contexto, contudo, podemos inferir que se
distanciam da perspectiva de Lipman no sentido de nelas esperamos um professor
artista que tenha várias histórias “decoradas” que saiba improvisar e contar histórias de
todos os tipos e personagens. É um professor que se movimenta, que sai do livro
didático e se debruça numa leitura de um livro paradidático para extrair a mensagem
que a história busca transmitir e com ela praticar a filosofia com crianças nesses espaços.
Esse professor deve gostar da literatura infantil em todos os seus gêneros.
Praticar filosofia com crianças exige certas habilidades de um professor além do
conhecimento da história da filosofia, tais como: amor pela literatura infantil, amor pelo
desenho infantil, amor pelas crianças, amor pela oralidade, amor pelo movimento, amor
pelo pensar, etc., é necessário mais do que ser pedagogo, antes de tudo ser um
moderador de opiniões e formador de argumentos lógicos e racionais. Tudo isso é
possível com a contação de histórias. Contar histórias não é simplesmente uma
profissão ou um trabalho à parte em sala de aula, mas uma arte que se adquire com
técnicas e amor. Tudo envolve o amor. A própria prática da filosofia com crianças precisa
do amor da escola como um todo para que possa se desenvolver com naturalidade e
alcançar os seus objetivos. Quando um professor gosta de oralidade, a sua sala de aula
nunca está em silêncio, ou seja, há sempre algo para ser discutido, modificado, revisado,
67
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alterado, inventado, buscado, algo que movimentará o pensar das crianças e que as
levará a buscar novas rotas para se chegarem ao mundo real com menos impacto.
Quando contamos histórias para crianças é preciso deixar o coração aberto para
que a tradição saia mundo afora e tome novos caminhos, pedindo permissão para não
ser esquecido com o decorrer do tempo. Contar histórias é vestir palavras com amor e
zelo. A gente esquece que conta história diariamente. As nossas atividades diárias estão
povoadas de histórias.
As histórias se dividem em vários tipos de narrativas: lendas, mitos, contos de
fadas, fábulas, histórias realistas e etc. Todas essas narrativas encantam aos pequeninos
se bem trabalhadas na hora da contação. Uma história antes de ser contada deve ser
conhecida no seu todo pelo contador. Vale salientar que o número de autores infantis
no mundo inteiro tem crescido assustadoramente. A nossa preocupação maior é na
seleção das histórias, pois há muitas que nada dizem, outras que não auxiliam o
desenvolvimento das virtudes nas crianças e ainda há aquelas que transmitem
mensagens negativas com expressões e chavões inadequados. Seja qual for o tipo de
narrativa escolhido, quem vai despertar a fantasia no imaginário das crianças é o
contador de histórias.
A criança que ouve histórias conhece novos mundos, entra em contato com
personagens parecidas consigo, tem um vocabulário maior e sabe como agir diante de
tais situações, baseada nos personagens fictícios. Consegue enxergar as dificuldades da
vida de uma forma menos dura, esquece os problemas do cotidiano, se cura de alguns
males, amplia seu mundo imaginário e aprende a se conhecer cada vez mais.
A criança está sobrecarregada de tarefas: tem que fazer suas lições de casa,
avaliações, praticar esportes, cuidar do irmão mais novo, ser o melhor em quase tudo...
é tanta exigência que às vezes ela age como gente grande. De repente, o novo professor
de filosofia com crianças inventa de contar uma história que entra em outra, e vai para
outra até que a sineta da escola toca e a história fica para a próxima aula. A criança fica
curiosa, ela se aproxima do grupo e percebe que alguém está contando uma história
parecida com o seu problema: um menino cheio de tarefas e que só deseja brincar. Ela
ouve, admirada, aquela professora que dá vida, voz e gestos ao personagem encantando
a todos. Vai para casa mais aliviada, porque aprendeu como lidar com as suas
dificuldades. No outro dia retorna à escola cheia de esperança e ansiedade para ouvir
uma nova história que talvez venha a curar o seu medo de dormir no escuro ou trazerlhe respostas para tal medo.
Nós, adultos, quase não compreendemos os desejos e ansiedades das crianças.
Conversamos com elas como se estivéssemos conversando com adultos. As crianças
querem e necessitam falar com alguém que compreendam sua linguagem. Sunderland
nos diz o seguinte sobre a linguagem compreendida pela criança:
O uso da história reconhece que é limitado falar sobre sentimentos
com crianças na linguagem cotidiana. A história fala às crianças num
nível muito mais profundo e imediato do que a linguagem literal
cotidiana. Falar sobre sentimentos na linguagem cotidiana é como
andar em círculos. Isso acontece porque a imaginação cotidiana é a
linguagem do pensamento, enquanto falar por meio de uma história,
fazer uma encenação com bonecos ou fantoches, representar o que
você quer dizer com barro, com uma pintura ou com uma cena na caixa
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de areia é usar a linguagem da imaginação. Essa é a linguagem natural
da criança.71

A história auxilia a criança a viver melhor na sua difícil infância. Ouvir histórias,
para a criança, é se comparar com as personagens, pensar que pode vencer dragões e
monstros, conquistar sonhos e, principalmente, saber que há alguém parecido com ela.
E nesse caso Sunderland nos lembra a importância da história como valor terapêutico:
Uma história é uma intervenção terapêutica eficaz quando a criança
começa a usar, na vida, algumas das maneiras criativas de ser ou de
lutar apresentadas na história. Mas pode ser que não o faça
imediatamente. Talvez, para ela, aquele não seja o momento certo
para isso. Mas a história planta uma semente que cresce e se
transforma numa idéia ou num modo de ser que ela vai usar mais tarde
na vida.72

O objetivo da contação de histórias é despertar o mundo do faz-de-conta, o do
contador é levar a criança para esse mundo. Coelho responde a este argumento da
seguinte forma: “A história aquieta, serena, prende a atenção, informa, socializa, educa.
Quanto menor a preocupação em alcançar tais objetivos explicitamente maior será a
influência do contador de histórias.”73
Um dos momentos mais gratificantes da contação de histórias é o diálogo entre
o contador e as crianças. Nesse momento muitas coisas podem ser explicadas, o
contador pode aproveitar as perguntas das crianças oferecendo-lhes mais
questionamentos, as crianças demonstram o que acharam da história. É um momento
em que as metáforas podem ser recriadas de forma mais encantadora ou retirando
alguma ideia errônea entendida pelas crianças. Assim recomenda Coelho: “A conversa
em torno da história é o momento ideal para atribuir às palavras um significado
concreto, real, dirimir preconceitos, ideias falsas, mas claro que essa intenção eu não
revelo às crianças.”74
Praticar a filosofia com crianças através da contação de histórias encanta as
crianças. Por quê? Porque muitas delas se identificam com as personagens; porque elas
esquecem seus medos e traumas; porque acalentam a dor e até curam doenças; porque
o conto e o próprio encanto traduzido em metáforas e onomatopéias que tanto
distraem, instruem e educam as crianças dando-lhes mais brilho ao mundo do faz-deconta. Busatto explica o motivo desse encantamento citando alguns pesquisadores
nessa área:
Bruno Bettelheim, reconhecido psicólogo infantil e autor do livro A
psicanálise dos contos de fadas, obra que resgata a credibilidade dos
contos de fadas, afirma que o conto encanta, antes pelas suas
‘qualidades literárias – o próprio conto como uma obra de arte. O
conto de fadas não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança
71
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se não fosse primeiro e antes de tudo uma obra de arte’. Ele prossegue
afirmando o poder regenerador dos contos de fadas que, por
conterem na sua estrutura elementos simbólicos, criam uma ponte
com o inconsciente, integrando os conteúdos arquetípicos e
propiciando à criança conforto e consolo em termos emocionais.75

A crescente violência nas cidades urbanas assusta a criança que cria um mundo
cheio de monstros para si, sem saber como lidar com eles se aprisiona no seu mundo de
faz-de-conta cheia de medos e desencantos. Por isso Busatto acredita no poder do
encanto da contação de histórias. Para ela o momento do conto é encantador. A criança
cria um mundo particular, onde príncipes e princesas, heróis e deusas, bichos falantes
vencem obstáculos que ela gostaria de vencer, mas não sabe como, ainda. A partir do
momento do ouvir a historinha a criança vai traçando no seu imaginário um novo
mundo.
O conto oral é mais do que divertimento para a criança. Ele tem poder
terapêutico e faz a criança lembrar do berço quando ouvia a voz de ninar da mãe.
Busatto vai até os tempos mais antigos para explicar a importância do contar histórias:
Já os povos orientais consideravam o conto oral mais do que um estilo
literário a serviço do divertimento. Sabiam que neles estão contidos o
conhecimento e as idéias de um povo, e que através deles era possível
indicar condutas, resgatar valores e até curar doenças. Eles
acreditavam no poder curativo do conto, e em muitas situações o
remédio indicado era ouvir um conto e meditar sobre ele. Neste caso
o conto funcionava como um reestruturador do desequilíbrio
emocional que provocou o distúrbio físico. Aqui, o conto adquire um
caráter terapêutico, encanta curando.76

Quando nos referimos e enfocamos a este valor terapêutico que tanto tem sido
dado ao contar histórias às crianças é devido as grandes pesquisas mais recentemente
acentuadas nesta área que tem dado certo. A terapeuta infantil Margot Sunderland tem
contado histórias para várias crianças com conflitos emocionais ou não e tem obtido
resultados excelentes como o citado abaixo:
Sarah é uma menina de seis anos que sente uma falta terrível do pai.
O pai de Sarah foi embora para viver com outra mulher. Ele não entrou
mais em contato com Sarah e não respondeu a nenhuma de suas
cartas. Ela vivia esperando uma resposta. A tia de Sarah leu para ela
The Frog Who Longed for the Moon to Smile (Sunderland & Armstrong,
2000). A história é sobre um Sapo que está apaixonado pela Lua
porque um dia ela sorriu para ele. Agora ele fica o tempo todo olhando
para a Lua na esperança de que ela lhe sorria de novo. Imagine como
foi fácil para Sarah se identificar com o Sapo da história, que lhe
pareceu carregada de sentido. Sarah conhecia muito bem os
sentimentos do Sapo e, por isso, sua identificação com ele foi muito
profunda. No livro, o Sapo recebe ajuda e se muda para outro lugar. A
75
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história se abre, oferecendo uma visão nova e esperançosa de uma
situação que era muito dolorosa. Identificando-se com o Sapo, Sarah
conseguiu sofrer pelo pai e, ao mesmo tempo, explorar formas
diferentes de conviver com os sentimentos dolorosos. Ela sentiu que
havia diferentes maneiras de reagir e, assim, saiu da posição sem saída
em que estava no que dizia respeito à relação com o pai.77

Não é só Sarah que precisa ouvir histórias. Todas as crianças necessitam, porque
cada uma delas tem as suas dúvidas, seus medos, suas angústias e ansiedades diante do
mundo a seu redor. Quando contamos uma história para um determinado grupo é claro
que nem todas as crianças se identificarão de imediato com ela, mas somente um dia
quando estiverem passando por um problema semelhante lembrarão do personagem
que tanto lutou para vencer as suas dificuldades. Poucas, logo perceberão a importância
daquela história às suas vidas e podem começar a lutar para melhorar a sua forma de
ver e agir no mundo. É o que nos diz Bettelheim sobre os contos de fadas, por exemplo:
Os contos de fadas são ímpares, não só como uma forma de literatura,
mas como obras de arte integralmente compreensíveis para a criança,
como nenhuma outra forma de arte o é. Como sucede com toda
grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será
diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em
vários momentos de sua vida. A criança extrairá significados diferentes
do mesmo conto de fadas, dependendo de seus interesses e
necessidades do momento. Tendo oportunidade, voltará ao mesmo
conto quando estiver pronta a ampliar os velhos significados ou
substituí-los por novos.78

Cada criança é um mundo, portanto deixemos que ela escolha a sua história.
Além disso, muitos mundos se formarão em sua mente no decorrer da sua infância.
Permitamos também às crianças que as histórias sejam repetidas por nós tantas vezes
elas quiserem, quando isso acontece é porque a identificação com o personagem foi
grande e segue-se um desejo de querer ser ou estar no lugar daquele personagem para
poder resolver os próprios conflitos internos.
Vivemos num mundo solitário e a criança sabe disso. Não precisamos esconder
das crianças coisas que muitas vezes nós não sabemos compreender o porquê. A solidão
é algo cada vez mais frequente no mundo contemporâneo. Muitas vezes a criança se
sente sozinha, talvez mais só do que acompanhada. É nesse momento que Bettelheim
nos aconselha o seguinte:
O herói do conto de fadas mantém-se por algum tempo em
isolamento, assim como a criança moderna com freqüência se sente
isolada. O herói é ajudado por estar em contato com coisas primitivas
– uma árvore, um animal, a natureza – da mesma forma como a criança
se sente mais em contato com essas coisas do que a maioria dos
adultos. O destino destes heróis convence a criança que, como eles,
77
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ela pode-se sentir rejeitada e abandonada no mundo, tateando no
escuro, mas, como eles, no decorrer de sua vida ela será guiada passo
a passo e receberá ajuda quando necessário. Hoje, ainda mais do que
no passado, a criança necessita o reasseguramento oferecido pela
imagem do homem isolado que, contudo, é capaz de conseguir
relações significativas e compensadoras com o mundo a seu redor.79

Antunes & Cavalcanti apud Gladis & Iara falam desse momento belo e
encantador que é o do conto como fato de desenvolvimento das aptidões para:
[...] ler, escrever, escutar e expressar-se. Estimula na criança sua
criatividade, imaginação e formas de expressão corporal,
proporcionando um ambiente de aprendizagem rico em estímulos
sensoriais e intelectuais que lhe dá segurança emocional e psicológica
e que lhe permita relacionar e criar coletivamente com seus amigos.
Alem disto, cria e alimenta o hábito da leitura, aproximando o livro da
vida; por isso é importante que esta atividade seja feita em
coordenação com professores de alfabetização, literatura, linguagem
e áreas afins.80

Além do citado acima, Gladis & Iara enfocam mais ainda as oportunidades da
hora do conto à criança, quais são:
- estabelecer uma ligação entre fantasia e realidade;
- sentir-se instigada para procurar soluções para problemas apontados
ou vivenciados pelos personagens;
- ler por prazer;
- desenvolver a imaginação e a criatividade;
- desenvolver o gosto e/ou habilidades artísticas;
- ampliar suas experiências e o conhecimento do mundo que as cerca;
- desenvolver a capacidade de dar seqüência lógica aos fatos.81

Essas duas autoras continuam afirmando a importância do momento do conto
dando ênfase ao nosso pensamento e contribuindo na formação do nosso pensamento,
como citam: “[...] a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção,
desenvolve a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário e, principalmente aprende
a procurar, nos livros, novas histórias para o seu entretenimento.”82
Se Platão pedia na sua A República para vigiarmos os contadores de histórias
havia um motivo muito importante para isso, segundo o filósofo:
Importar-nos, pois, segundo eu penso, velar sobre os que elaboram
fábulas, separando as boas das más, para rejeitar estas e acolher
79
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aquelas. Ordenaremos às mães e às amas que narrem às crianças
fábulas escolhidas e que empreguem mais zelo em lhes formar a alma
que em formar o corpo. Neste afã cumpre condenar a mor parte das
fábulas que hoje em dia lhes são contadas.83

Os professores contadores de histórias têm o poder da palavra nas mãos. Podem
conduzir o pensamento da criança para valores os mais diversos possíveis, modificar as
suas virtudes, seus defeitos, ajudá-la a combater seus medos como também pode
colocar mais medo nela, isso dependendo de quem conta a história e como conta. É
importante que o professor contador de histórias antes de ser um profissional seja um
amante da literatura e da oralidade. Que goste de brincar com as onomatopéias e se
divertir com as crianças sendo criança também quando lhe for solicitado. Casasanta
destaca algumas habilidades necessárias ao bom contador de histórias, são elas:
- ser sensível a beleza da história, capaz de assimilar todos os seus
elementos e transmiti-los bem;
- usar linguagem acessível ao publico ouvinte, levando em conta sua
faixa etária;
- modular a voz, de acordo com os acontecimentos narrados: ora mais
baixa, ora mais alta, mais depressa, mais devagar;
- tratar todos os participantes com carinho, não dando preferência a
nenhum;
- cuidar da dicção, emitindo as palavras corretamente, nem tão rápido
que a criança não aprenda, nem tão devagar que acabe cansando os
ouvintes;
- evitar vícios de linguagem, cacoetes e gestos repetidos
constantemente (tais como: entenderam? Não é?, fungar, esfregar as
mãos, etc);
- citar um desfecho poético para deixar uma sensação de beleza que
ficará com as crianças nas horas seguintes;
- usar as palavras do texto, na maior parte do tempo, pois a criança
amplia seu vocabulário a partir das histórias ouvidas;
- provocar a emoção. Durante a história prepara-se a criança para a
emoção que, atingindo o seu clímax, desfaz-se lentamente. O
organismo volta então ao ponto de equilíbrio inicial. Nunca se deve
parar no clímax, pois a emoção suscitada deve ir até o fim, seguir seu
curso natural e descarregar-se normalmente.84

Acreditamos que a criança que ouve historias é mais feliz. Ela sabe que há outros
mundos além desse, mesmo que estes mundos um dia venham a se desabrochar como
imaginários. É uma criança que aprende a lidar com as suas dúvidas diante da vida, seus
medos, suas angústias. Aprende com os personagens a enfrentar obstáculos e caminhar
sozinha quando necessitar.
A contação de histórias é uma arte da Antigüidade que chega aos dias atuais com
muito mais força e necessidade. Os constantes conflitos existenciais das crianças, os
problemas que lhes são postos a prova tão cedo, a violência dos grandes centros
urbanos, enfim, toda essa gama de problemas que pensamos ser só dos adultos também
83
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compõem o mundo infantil, por isso ouvir histórias na prática da filosofia com crianças
modifica a realidade dura e traz encanto e magia para a possibilidade de um mundo
melhor. Esse tem sido o exercício que temos realizado, de diferentes maneiras com
crianças da educação infantil e do ensino fundamental no espaço da escola pública no
município de Caicó/RN e no pátio residencial com crianças do bairro Nordeste, em
Natal/RN.
Nas duas práticas citadas, temos percebido que toda criança necessita ouvir
histórias. Um mundo de faz-de-conta pode ser alimentado com metáforas, poesias,
onomatopéias, seres inanimados. As crianças não devem ser consideradas tão-somente
depósito de conhecimentos, mas sim seres que pensam sobre a vida e que procuram
respostas para os acontecimentos ao seu redor. Se perguntando quem é, quem são as
pessoas a sua volta, o que fazem aqui, para onde vão as pessoas que morrem, por que
morrem, dentre outras questões mais intrigantes. Na prática de filosofia com crianças,
através da utilização das histórias infantis, as crianças têm a oportunidade de dialogar
com seus pares sobre os fatos que envolvem os personagens, perguntar sobre os
acontecimentos, buscar respostas, ficar pensando sobre a história, etc. Tais exercícios
têm contribuído, em processo na formação, na elaboração de conceitos, na construção
de argumentos infantis cada vez mais elaborados. A criança que ouve histórias é mais
feliz porque vive com amigos de corpo e alma e amigos de fantasia, um deles vai saber
compreendê-la e nunca se sentirá sozinha no mundo.
Contar histórias, portanto, é uma tradição que não deve jamais ser esquecida.
Quem ama crianças e histórias sabe como fazer isso, e poderá encontrar no exercício
das experiências de pensamento, através da filosofia com crianças, uma das
possibilidades de manifestar esse amor pelas crianças e de apresentar o mundo e os
desafios para ela através da literatura infantil. Que venham todas as crianças ouvirem
histórias para plasmar a alma de virtudes e valores, construção de argumentos cada vez
mais coerentes, desenvolvimento de pensar para uma vivência melhor e mais
proveitosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos num mundo onde a tecnologia está invadindo os lares, as escolas, os
espaços públicos e a vida das nossas crianças. Um garoto com três anos de idade já sabe
usar um celular melhor do que qualquer adulto. Estamos num mundo onde as perguntas
deixaram de ter valor porque as respostas são encontradas facilmente na Internet ou
em algum outro lugar que possamos pesquisar. Deixamos de ser curiosos por nascença,
porque não há espaço para curiosidade num mundo onde tudo parece pronto.
No entanto, não estamos sozinhos no mundo. Vivemos ao lado do outro. Esse
viver em sociedade nos leva a pensar que nem tudo está correto. Que os nossos gestos
e atitudes precisam ser revistos. Como estamos cuidando das nossas crianças? O que
estamos fazendo para que não sofram tanto com o mundo real que se apresenta para
elas todos os dias? Sentimos que estamos fazendo pouco no que concerne a uma
preocupação em evitar que deixem de imaginar, de pensar por si próprias, de serem
curiosas, de perguntarem à vontade, de experimentarem riscos e, principalmente, de
terem medo e se tornarem corajosas.
A contação de histórias é um recurso didático, terapêutico e lúdico que temos
em mãos para mostrar às crianças que o mundo pode ser cheio de dificuldades, mas que
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ela pode enfrentar tudo com coragem e prudência e ir viver seus dias com felicidade.
Quem ouve histórias cresce mais feliz e mais determinado. O momento da contação de
histórias se torna mágico e encantador, porque trazemos para a criança um mundo
maravilhoso onde o que para ela parece impossível de ser solucionado facilmente é
resolvido pelo seu personagem herói. Vencer dragões, ser príncipe ou princesa, enganar
bruxas, atravessar caminhos escuros, vencer o monstro, etc., tudo isso propicia à criança
um encorajamento diante dos obstáculos da vida.
Estamos diante de uma sociedade contemporânea em que muitas coisas
tomaram novas formas e significados diferentes. A tradição de alguns costumes vai se
perdendo com o passar do tempo. Mas contar histórias é uma tradição que continua
viva e apesar de ter ganhado novos elementos necessários à nossa época guarda a sua
essência exatamente como começou, ou seja, transmitindo conhecimentos, saberes,
lendas, mitos de geração em geração. Os pais nunca deverão deixar de contar histórias
aos filhos, nem os professores, nem os avós, nem os tios e tantos outros. As crianças
nunca deixarão de querer ouvir histórias. Há sempre alguém a contar uma história.
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AS NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS DE UMA PROFESSORA-FORMADORA
ENTRELAÇANDO OS FIOS DA FORMAÇÃO85
Rosilene da Costa Bezerra Ramos86
Charles Lamartine Sousa de Freitas87
José Alexandre Ramos Neto88
RESUMO: O texto origina-se de um estudo de mestrado em andamento, intitulado Entre
Memórias, Rimas e Versos: Experiências Formadoras na voz de um Poeta Popular no
Programa Brasil Alfabetizado – Baraúna/RN, vincula-se ao Programa de Pós-graduação
em Educação (POSEDUC) da Faculdade de Educação (FE), da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), na linha Práticas Educativas, Cultura, Diversidade e
Inclusão, investiga como os saberes alicerçados nas experiências do cotidiano de um
poeta popular, contribuíram para o seu constituir-se alfabetizador e formador de
alfabetizadores no Programa Brasil Alfabetizado? O recorte aqui trata-se da narrativa
de uma coordenadora pedagógica, atuante como formadora de alfabetizadores no
Programa Brasil Alfabetizado no município de Baraúna-RN, que desenvolveu um
trabalho pautado nos ensinamentos do educador Paulo Freire. As análises
desenvolvidas tiveram como suporte teórico-metodológico a abordagem
(auto)biográfica em autores como (JOSSO (2010), PASSEGI (2003) e SOUZA (2006). A
motivação inicial para a realização da pesquisa surgiu a partir da experiência profissional
da autora com a educação de jovens e adultos. Partiu-se do princípio de que as
narrativas da prática pedagógica e experiência pessoal podem servir como base para a
formação docente, pois o ato de refletir a vida provoca um repensar das ações e da
forma de aprender a profissão. Pretende-se ao partilhar o trabalho e as práticas da
citada formadora evidenciar de que forma as narrativas (Auto)biográficas se constituem
fecundas possibilidades formativas. Foi possível através da narrativa de vida e do diálogo
com os autores, perceber a importância da escrita de si para a compreensão do processo
em que o sujeito se fez professora-formadora. Experiências relevantes para a
compreensão do desenvolvimento profissional. Narrar as experiências vivenciadas e
nossas memórias na trajetória de formação consubstancia de forma significativa a
transformação de nossa prática
Palavras-chave: NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS, BRASIL ALFABETIZADO, FORMAÇÃO
DOCENTE.
INTRODUÇÃO
Contar e ouvir histórias são ações intrínsecas ao ser humano, “não há experiência
humana que não possa ser expressa na forma de uma narrativa" (BAUER;
JOVCHELOVITCH, 2002). Narrar fatos, vivências e experiências, nos permite
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compreender quem somos e como nos tornamos quem somos. O trabalho com as
narrativas (Auto)biográficas lança um convite de ativa participação do indivíduo no
processo investigativo de sua prática, coloca-o como protagonista nesse processo
reflexivo.
Ao tomar conhecimento dessa metodologia, me senti instigada a dar voz e vez
ao meu percurso de vida, a partir de um incentivo de minha orientadora, professora Ana
Lúcia Oliveira Aguiar, PhD em Educação. Além de me apresentar o Método
(Auto)Biográfico e os aportes teóricos alicerces das pesquisas com o referido método
como ferramenta de investigação, ela foi enfática, ao sugerir, no capítulo inicial do nosso
trabalho dissertativo89 a inserção de minha história de vida.
“Narrar-se” é lançar-se em um profundo processo reflexivo. A rememoração das
minhas vivências possibilita a reconstrução do meu ser “pessoal”, que dialoga
constantemente com o meu ser “profissional”. Na escrita deste texto Refaço caminhos
percorridos durante a experiência como formadora de alfabetizadores no Programa
Brasil Alfabetizado, no município de Baraúna-RN. Os quais partilho aqui a partir das
minhas memórias através das narrativas (auto)biográficas. Para a construção do estudo,
utilizarei a escrita de si como caminho metodológico, fundamentada na metodologia
(auto) biográfica, tendo como referencial teórico, para subsidiar o nosso entendimento,
os pressupostos do educador Paulo Freire.
As análises desenvolvidas tiveram como suporte teórico-metodológico a
abordagem (auto)biográfica em autores como JOSSO, 2010; PASSEGI, 2003 e SOUZA,
2006. Partiu-se do princípio de que as narrativas da prática pedagógica e experiência
pessoal podem servir como base para a formação docente, pois o ato de refletir a vida
provoca um repensar das ações e da forma de aprender a profissão.
Os estudos que recorrem às narrativas de histórias e a utilização do método (Auto)
biográfico demonstram, nas últimas décadas, um crescimento em diversas áreas do
conhecimento, sobretudo, no contexto educacional, conforme nos apontam Josso
(2010), Souza (2006), e outros que dialogam com a abordagem (auto)biográfica como
fonte para pesquisa em Educação. No Brasil, na área da Educação, a pesquisa
(auto)biográfica surge por volta da década de 1990, adotando as histórias de vida, como
método (auto)biográfico e as narrativas de formação como movimento de investigaçãoformação, tanto na formação inicial quanto na continuada, centrando-se nas memórias
e trajetórias de vida de professores.
As narrativas potencializam-se como processo de formação e de conhecimento
porque têm na experiência sua base existencial. O trabalho com o método (Auto)
biográfico possibilita um exercício de escuta, uma ação na qual o sujeito da pesquisa
escuta suas próprias experiências e analisa suas ações e age sobre elas com intuito de
mediar à construção de um conhecimento significativo para si e para o outro. Assim,
descrevo minhas memórias como forma de repensar a minha profissão, identificando os
momentos em que as experiências vivenciadas pessoal e profissional, conduziram-me
ao que me tornei.
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Na primeira parte deste texto teço reflexões através das narrativas
(Auto)biográficas acerca de alguns momentos da minha vida como uma pedagoga,
trilhando o início caminhada da atuação na formação continuada de outros professores.
Nessa trajetória, um destaque especial: a prática desenvolvida como formadora de
professores alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, na cidade de Baraúna-RN.
Vivência marcante e significativa na elaboração do meu saber prático-teórico, na
formação de professores. Nesse contexto, pontuo a relevância em esmiuçar os
instrumentos que normatizam as ações do citado programa e aspectos fundantes de sua
metodologia.
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA), de iniciativa do Ministério da Educação
brasileiro, foi criado pelo decreto n° 4.834, de 08 de setembro de 2003, com o propósito
de erradicar o analfabetismo. No ano de 2007, o projeto passou por uma reorganização
estrutural e de logística. Reestruturado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação –
PDE. Priorizou o atendimento a região Nordeste, por nesse ano de 2007, concentrar 90%
dos municípios brasileiros com altos índices de analfabetismo. O decreto nº 6.093
destaca como principal objetivo do PBA a universalização da alfabetização de jovens e
adultos de quinze anos ou mais.
A implantação do programa no município de Baraúna se deu no ano de 2004
mediante convênio com o Ministério da Educação. Nesse período, beneficiou
trabalhadores assentados rurais e a população jovens e adultos que, por motivos
diversos, não tiveram acesso à leitura e à escrita e propiciou inclusão educacional para
as pessoas que não tiveram acesso à leitura e a escrita por meio da escolarização na
idade certa.
Os alunos e alunas que frequentam as turmas do Programa Brasil Alfabetizado,
em sua maioria, são sujeitos provenientes de classes desfavorecidas economicamente.
São jovens, adultos e idosos muitos com curto tempo de experiência na escola regular.
Homens e mulheres que pela sobrevivência precisaram abandonar a escola.
Duas ações básicas norteavam o desenvolvimento do PBA no município: A
Formação de Alfabetizadores e Alfabetização de Jovens e Adultos. A cada etapa prevista
anualmente pelo MEC, com aproximadamente 08 meses de duração, o programa passa
por reestruturação em sua base conceitual e logística de execução.
Dentre as mudanças, a sua concepção de alfabetização de jovens e adultos foi
ressignificada, a partir do ano de 2007. Essa passou a ser compreendida como etapa
inicial da educação básica, e instrumento para uma formação integral ao longo da vida.
No início de sua implementação o PBA não possuía documento que orientasse a
proposta pedagógica em âmbito nacional. Assim, os Entes Executores organizavam o
trabalho de orientação pedagógica aos alfabetizadores conforme os documentos legais
e institucionais que embasam a modalidade de educação de jovens e adultos.
No ano de 2011, o Ministério da Educação lança o documento Princípios,
Diretrizes, Estratégias e Ações de Apoio ao Programa Brasil alfabetizado. Conforme este
documento, a proposta pedagógica do programa deve tomar como base a pluralidade
de concepções e referenciais teóricos, metodológicos e avaliativos, na perspectiva da
formação crítica e emancipadora dos sujeitos. O PBA orienta-se pela perspectiva da
ampliação do ensino, inclusão social, exercício da participação e diálogo entre os
envolvidos, enquanto procedimentos essenciais para a construção de projetos
emancipatórios.
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DOS CAMINHOS PERCORRIDOS NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: ATUAÇÃO COMO
PROFESSORA DE EJA
A minha relação com a Educação de Jovens e Adultos se estreita no ano de 1999,
ao participar da seleção para um curso de especialização na Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte. A aprovação me possibilitou a troca do horário em que trabalhava,
já que as aulas da especialização aconteceriam diurnamente. Assim, passei a
desempenhar minhas funções no turno noturno.
Em março de 1999, após nove anos de experiência com crianças da educação
infantil e ensino fundamental, assumi, na escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, em
Mossoró, uma turma de Alfabetização de Jovens e Adultos. Alunos com faixa etária de
dezesseis a setenta, muitos não alfabetizados. Portanto, desejosos pela aquisição da
leitura e da escrita.
O lidar no cotidiano da escola com um público de faixa etária, realidades e
interesses diversos, com especificidades até então desconhecidas para mim, provocou
um misto de sentimentos: medo, dúvidas, incertezas, descobertas e indagações: Quem
são? O que fazer? Como lidar? O que precisava mudar em minha prática?
Além da busca na própria escola por momentos de formação continuada, no
Curso de Especialização em Educação promovido pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, tive a oportunidade de conhecer os fundamentos da educação de
jovens e adultos.
Como professora regente de turmas de alfabetização de jovens e adultos, fui
percebendo que essa modalidade possui uma história construída à margem das políticas
públicas. Modalidade destinada aqueles que tiveram o seu direito de ingresso alijado na
escola pública, excluídos do direito à educação, embora em nosso país esse direito
encontre-se formalmente garantido desde a primeira Constituição Federal de 1824. Esse
mesmo direito foi confirmado logo depois, pela primeira Lei do ensino primário de 15
de outubro de 1827. Na atualidade, essa trajetória legal se completa com as diretrizes
da Constituição Federal de 1988 e a Lei de diretrizes e Bases da Educação Brasileira a lei
n° 9394/96 em vigor. Esses dois dispositivos legais reafirmam a educação como direito,
devendo o Estado assegurar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito a todos,
inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Esse último aspecto é um
destaque para a educação de jovens e adultos.
Na experiência cotidiana com os educandos marcados pela exclusão, com
percepções negativas de si em virtude das concepções negativas do sujeito analfabeto,
disseminadas socialmente, não conseguia visualizar no chão da escola a alardeada
universalização do ensino fundamental no Brasil e o direito de educação estendido a
todos.
Sendo a educação um ato eminentemente político, intencional e orientado para
determinados fins sociais em dadas conjunturas, vi nascer a vontade de ser agente e,
por meio da educação ofertada aqueles sujeitos, pudesse contribuir para a
concretização de uma situação social mais justa. Encontramos em Freire (1996),
afirmações alinhadas ao nosso pensamento, para o autor, ensinar exige convicção de
que a mudança é possível. Nas palavras de Freire (1996, p. 46) “Ninguém pode estar no
mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. A acomodação em mm é apenas
o caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade”.
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As aulas eram um convite e um desafio para juntos criarmos uma possibilidade
de alfabetização de jovens e adultos que tomasse como ponto de partida os saberes e
as vivências dos educandos. Para que fosse posta em prática uma nova forma de
conceber a aulas, foi preciso um tempo de conquista da parceria dos alunos. Estes,
marcados por uma experiência escolar na qual, eram vistos como meros receptores de
informações prontas e acabadas.
De forma audaz, na experiência inovadora, a partir do ensino por compreensão,
o aluno passivo cedia lugar ao ser ativo, pensante e crítico, capaz de atender as novas
demandas sociais. No momento, crescia a necessidade de apropriação dos
conhecimentos teóricos, pilares da nova forma de conceber o processo ensinoaprendizagem: a abordagem epistemológica que toma o sujeito como construtor de
conhecimento, em uma ação interativa com a natureza e o mundo social resgatando o
cabedal cultural do qual é detentor como elemento fundamental ao processo de
elaboração do saber.
Meus momentos de conquistas, inseguranças e desafios foram uma constante,
pois me lancei a dedicar-me à formação para ressignificar minha prática, como propõe
Freire (1997), em sua obra Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa, enquanto ser humano que se expõe e se constitui em cada experiência
formativa de que participa.
O debruçar-me sobre o estudo tendo o construtivismo-interacionista como foco,
conduziu-me a uma pesquisa na área de educação de jovens e adultos, que resultou no
trabalho monográfico: Tecnicismo e Construtivismo: notas sobre a implantação da
proposta de educação fundamental de jovens e adultos no Rio Grande do Norte. O
referido estudo, conduzido à luz de indicações de uma postura histórico-crítica, aborda
preliminarmente a implantação da proposta do curso de educação Fundamental de
Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte.
O Curso de Especialização em Educação na UERN proporcionou-me um
aprendizado significativo e uma mudança substancial em meu fazer pedagógico. Dentre
as contribuições: a ampliação de conhecimentos sobre autores como Vygotsky, Dewey
e Piaget e concepções de aprendizagem. Amparada em estudos teóricos, fui
modificando a minha prática de professora alfabetizadora, fui, assim, tecendo-me,
questionando-me e crescendo permanentemente
LEMBRANÇAS E SIGNIFICAÇÕES DE NOVAS EXPERIÊNCUIAS
Passados 11 anos de docência da educação infantil ao ensino superior, eis que
um grande desafio estava por vir. Em 2001, obtive aprovação em concurso público para
o cargo de coordenadora pedagógica, no município de Baraúna-RN. Apesar dos anos de
experiência, começar em uma nova função me provocava os mesmos sentimentos,
dúvidas e incerteza, mas, sobretudo, a força e a vontade me impulsionavam a busca da
formação continuada.
Em 2008, recebi o convite para assumir a formação dos alfabetizadores do
Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria Municipal de Baraúna-RN, etapa 2008/2009.
Cujo desafio maior era o de promover uma formação crítico/reflexiva, na perspectiva de
uma educação libertadora, advogada por Freire, um processo profundamente
emancipatório. Para Freire (1996), a prática docente crítica implica do pensar certo,
envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer [...] Na
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formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica
sobre a prática, o discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo
concreto que quase se confunda com a prática.
Iniciei o Curso de Formação dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado
com uma turma composta por quarenta alfabetizadores. Desses, trinta e dois iriam atuar
em salas de escolas ou espaços educativos das escolas do campo e os outros em escolas
da zona urbana do município.
A formação pautada na construção e reconstrução de uma prática educacional
específica para a EJA, compreendendo e discutindo a realidade social de cada localidade,
objetivou promover uma formação teórica e metodológica, de modo a possibilitar o
coordenador de turmas e o alfabetizador conhecerem concepções e respectivas
metodologias para a ação alfabetizadora, discutindo conteúdos que subsidiam o
desenvolvimento das práticas pedagógicas, esclarecendo a articulação e a relação com
outras ações voltadas à melhoria da qualidade da alfabetização de jovens, adultos e
idosos.
Procurava construir os estudos da formação a partir da organização dos Círculos
de Cultura, modelo organizado por Freire. A formação inicial deu-se através de
encontros dialogados e reflexivos com o objetivo de pensar as políticas da educação
brasileira em uma perspectiva histórico-crítico, enfatizando os marcos políticos e legais
da educação de Jovens e Adultos.
A provocação dos diálogos partia de uma intenção crítica e o respeito pela
participação ativa dos alfabetizadores, concebidos como sujeitos protagonistas do seu
processo formativo, em uma perspectiva emancipadora, conforme o ideário freireano.
Um dos trabalhos desenvolvidos nesse sentido foi o projeto “O cordel em sala de aula”
realizado a partir de uma oficina pedagógica.
O trabalho teve como objetivo promover uma aproximação dos alfabetizadores
com os valores pedagógicos da leitura e produção de textos a partir da utilização do
cordel em sala de aula. A oficina foi realizada em parceria com o poeta popular Nildo da
Pedra Branca. Organizada de modo a oportunizar a participação ativa do grupo, pautado
no processo dialógico, a oficina teve como atividade inicial um recital de cordéis. Após
o momento seguiu-se o registro das memórias de infância que os alfabetizadores
possuíam com poemas, versos, romances ou folhetos de cordel. O registro das
memórias se mostrou uma atividade fecunda de significado. Valorizando as histórias de
vida e memórias dos alfabetizadores, o poeta Nildo da Pedra Branca discutiu alguns
aspectos técnicos e construiu com o grupo um cordel da Turma de Alfabetizadores do
PBA de Baraúna.
Os alfabetizadores eram incentivados a mediar a aquisição da linguagem escrita
a partir de uma concepção, até então, pouco conhecida por eles: a abordagem de
alfabetização que trabalha em uma perspectiva dialógica e problematizadora. Ao
mesmo tempo em que esperavam da formação momentos instrucionais e aulas
expositivas.
Nos princípios de uma educação emancipatória a centralidade do processo
educativo está na autoria do conhecimento e não na mera transmissão de conteúdos,
como se dá na “educação bancária”, abordada por Freire em sua obra Pedagogia do
Oprimido.
Freire (2007), com muita propriedade, lembra-nos, ao comentar sobre essa
situação
transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é
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amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu
caráter formador. Sendo assim, não seria ético e coerente tratar os conteúdos da
formação numa abordagem mecânica, pois a aprendizagem envolve construção e
compreensão. Aprender é refletir sobre as informações, os fatos observados,
comparando-os com a realidade. Assim como os alfabetizadores, estava em pleno
processo de identificação com a profissão de formadora de outros professores. Aberta
a novas possibilidades para o ensinar e o aprender.
A experiência com o projeto de formação do Programa Brasil Alfabetizado me
fez despertar para a alegria de acolher e ser acolhida por um grupo distinto em sua
diversidade. Deu-me possibilidades de compreender a minha trajetória tecida em
sonhos e, em comunhão com o grupo, construí a minha identidade docente pela prática,
num espaço de formação continuada com alfabetizadores em percursos dialógicos e
fundamentados nos pressupostos da pedagogia freireana, quais sejam: o respeito ao
saber do outro, a construção coletiva do conhecimento, o rompimento da concepção da
aprendizagem como somente transmissão do saber. Seguia na caminhada de
transformação da minha curiosidade ingênua em curiosidade crítica e epistemológica.
Comprova-se a concepção de Josso (2010), quando assim se posiciona: as
experiências de que falam as recordações referenciais constitutivas das narrativas de
formação contam não o que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu e experimentou
nas circunstâncias da vida. A identidade docente se constitui ou se transforma na
trajetória de formação profissional. Os reflexos das experiências analisadas estão
presentes no meu fazer pedagógico e no meu modo de ser professor.
No endosso das palavras de Nóvoa (1995, p.16), “[...] a identidade não é um dado
adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas
e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”.
É importante, perceber no caminho de luta e de construção nos formamos à medida que
nos tornamos protagonistas do nosso próprio processo de formação.
Por meio da reflexão da minha história e da apropriação retrospectiva do meu
percurso de formação, pude compreender no forjar da minha identidade profissional, a
busca por aprender continuamente e a coragem de entregar-me a novos desafios e
caminhos como princípios edificadores no exercício da docência.
(IN) CONCLUSÕES
Pela abordagem (Auto)biográfica tomando como dispositivo as narrativas de si,
de mim, posso afirmar que o ato de rememorar experiências pessoais de vida, somadas
ao contexto dos desafios da carreira profissional, permitiu-me desvelar um
conhecimento sobre mim, proporcionou-me a compreensão do processo, o qual foi me
constituindo docente e formadora de professores com uma atuação que busca
empoderar e dar autonomia aos sujeitos, tomando como base a educação como um ato
político, defendida pelo ideário freireano.
A abordagem (Auto)biográfica, por envolver a formação do sujeito, torna-se,
assim um recurso importante, pois este a partir de suas reflexões sobre a própria
trajetória de vida traz significados que o próprio sujeito não tinha consciência. Permitiume um encontro com a minha própria história.
A narratividade da minha memória fez-me refletir sobre a minha caminhada.
Imergir nos desafios, labirintos, medos, incertezas e descobertas no percurso do meu

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

185

“me constituir profissional”, fez-me compreender que a minha formação docente, hoje
voltada para a formação de outros professores, está imbricada na minha história de
vida.
Assumir a posição de inconcluso, a busca de aprender continuamente e superar
desafios, enveredou-me pelo caminho da concepção de uma educação emancipatória,
que embasa e potencializa o meu fazer pedagógico, comprometido com uma educação
libertadora. A utilização do método autobiográfico permitiu-me um processo
autoformativo a partir da narrativa da história pessoal, partindo do saber acumulado na
experiência ao longo da minha história de vida, contribuindo, assim, para desvelar,
refletir e compreender aspectos da minha prática profissional.
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PROFESSORES DE HISTÓRIA NA ERA DA TECNOLOGIA: o papel do NTE e do NTM na
inclusão digital, social e na construção da cidadania
Maria do Socorro Souza90
Paulo Augusto Tamanini91
RESUMO: Este estudo intenta discutir o conceito de inclusão digital como instrumento
de inclusão social e do pleno exercício da cidadania, enfatizando o papel dos Núcleos de
Tecnologia Educacional (NTE e NTM) de Mossoró - RN nesse processo. Fulcrado em
autores como Bonilla (2005); Bonilla e Pretto (2011); Bonilla e Oliveira (2011); Lemos
(2007; 2011); e Castells (2002; 2003; 2005), o texto trata, inicialmente, do papel das TIC
na escola e no ensino de História. Em seguida, busca contextualizar a discussão acerca
da inclusão digital no Brasil, a partir da década de 90, originada da popularização da
internet e da consequente preocupação do governo brasileiro em implementar políticas
públicas visando universalizar o acesso da população brasileira às Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) e, com isso, combater a exclusão digital. Aborda,
dentre os vários programas para fomentar a inclusão digital, então implantados, a
criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional como espaços de formação para a
inserção e uso pedagógico das TIC no fazer do professor. O trabalho passa, então, a
discorrer sobre a definição do termo inclusão digital e sua evolução teórica,
apresentando, nesse contexto, alguns programas governamentais de inclusão digital. O
texto versa, por fim, a respeito de alguns dados relativos aos cursos ofertados pelo NTE
e NTM e os resultados junto aos professores, no que tange à inclusão digital e social
desses profissionais. A pesquisa, de cunho bibliográfico e documental, busca enveredar
pela perspectiva cidadã da inclusão digital, posicionando-se pela defesa de uma inclusão
digital que denote o uso consciente e autoral das tecnologias pelo professor e que
promova a inserção desses recursos no ensino, de modo a torná-lo mais significativo e
condizente com as demandas da sociedade da informação e do conhecimento e a
formar seres questionadores e inventivos.
Palavras-chave: Inclusão digital. Tecnologia de Informação e Comunicação. Núcleo de
Tecnologia Educacional. Cidadania.
1 INTRODUÇÃO
O surgimento e a expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
em especial da internet, trouxe vários benefícios para os indivíduos e a sociedade em
geral. Entretanto, paralelamente a esses ganhos, houve um aumento nas desigualdades
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN). Coordenador do Grupo de Pesquisa Imagem e Ensino. E-mail:
paulo@tamanini.com.br.
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sociais, de modo especial no uso e acesso a essas ferramentas tecnológicas por um
grande contingente populacional, gerando o que vem sendo denominado, ao longo do
tempo, de exclusão digital, digital divide, gap digital, infoexclusão ou apartheid digital,
dando origem, no Brasil e em outros países, a uma abundante quantidade de políticas
públicas, buscando sua redução ou erradicação, além de suscitar discussões em várias
áreas do conhecimento.
De acordo com Bonilla e Oliveira (2011), esses programas ou projetos de inclusão
têm por fim universalizar o acesso às TIC, combatendo, assim, a exclusão digital. Para
esses autores, a compreensão dos diversos sentidos atribuídos ao termo inclusão digital
é fulcral, visto ter se tornado o foco de estudos e debates, além de pauta de várias
políticas públicas e objeto das ações de diferentes instituições públicas, privadas e do
terceiro setor, em diferentes países. Nos estudos e discussões acadêmicos, é muito
comum vincular a inclusão digital diretamente à exclusão digital. A inclusão digital busca
combater a exclusão dos indivíduos, no que tange ao uso das tecnologias digitais. É
preciso, pois, analisar, de modo crítico, os diferentes sentidos do termo inclusão digital,
para não confundi-lo com o mero acesso e domínio técnico, mas situá-lo frente à
dinâmica social contemporânea, compreendendo-o como o uso cidadão das tecnologias
digitais disponíveis na assim denominada sociedade da informação.
No âmbito educacional, apesar das possibilidades inovadoras que as tecnologias
podem oferecer, a escola, em especial o ensino de História, não tem conseguido
acompanhar as transformações por que todos os segmentos da sociedade vêm
passando, predominando, ainda, abordagens previsíveis e pouco atraentes na sala de
aula. Em um contexto em que as pessoas, via internet, compram, estudam, se
relacionam, interagem, reclamam e participam de petições, os professores não podem
mais continuar ensinando como o faziam antes da era da informação e da conexão.
Precisam se adequar ao novo, ao virtual; precisam buscar o imprevisível, desafios mais
complexos para motivar o aluno, despertar seu interesse e torná-lo participante ativo
do seu aprender. Precisam se capacitar continuamente. É esse o link que remete o termo
inclusão digital à questão da inserção das tecnologias na educação. Sem capacitação
constante e mudança de paradigma na educação, não há inclusão, seja ela digital ou
social, e, consequentemente, não há cidadania.
No Brasil, desde a década de 90, foram implementados diversos programas de
inclusão digital pelo Governo Federal, com vistas a reduzir o fosso existente entre os que
acessam e usam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tendo-as
incorporado em suas atividades cotidianas, e aqueles alijados desse novo contexto.
Dentre os muitos programas, destaca-se o ProInfo92 - Programa Nacional de Tecnologia
Educacional -, política educacional de inclusão digital, criada em 1997, pelo Ministério
da Educação (MEC), com o objetivo de promover o uso pedagógico das TIC na rede
pública de educação básica. Por meio do ProInfo, foram criados espaços de formação
para a inserção das tecnologias na sala de aula - denominados Núcleos de Tecnologia
Educacional - por meio de parcerias do MEC com os estados (NTE) e municípios (NTM).
Situando a escola na era da informação, esse trabalho esforça-se por discutir,
com base em alguns autores, o conceito de inclusão digital como instrumento de
inclusão social e de exercício da cidadania, enfatizando-se o papel dos Núcleos de
92
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Tecnologia Educacional (NTE e NTM) de Mossoró/RN no processo de inclusão dos
professores da rede pública estadual e municipal de ensino, dentre eles, os de História.
Será abordada, de igual modo, a evolução teórica do termo inclusão digital, que vai de
mero acesso e domínio técnico a uso crítico, participativo, reflexivo e inventivo das
tecnologias.
Sabe-se que a exclusão do acesso e uso das tecnologias digitais, em especial da
internet só amplia a exclusão social, reforçando a desigualdade entre os excluídos e os
incluídos digitais. Como consequência, aquele que não usa as tecnologias está impedido
de participar ativamente de todas as possibilidades que elas proporcionam, ficando
destituído de seu poder de opinar, de se posicionar, enfim, de ser cidadão. Nesse
sentido, a inclusão digital é considerada neste estudo como processo condutor da
inclusão social e do exercício da cidadania.
Essa atividade reflexiva é, pois, resultante de uma análise bibliográfica e
documental sobre a inclusão digital dos professores de História da rede pública de
educação básica de Mossoró/RN e seus reflexos no seu fazer pedagógico, realizada por
meio da discussão teórica e da apresentação de dados referentes a cursos de formação
para o uso pedagógico das TIC, ofertados pelo NTE e NTM. A discussão e os dados
centralizam-se na concepção de inclusão digital como instrumento de inclusão social e
fator potencializador na construção da cidadania, a partir da incorporação, pelo
professor, desses recursos no ensino.
Desse modo, espera-se contribuir, em termos de embasamento teórico, para a
abertura de novas perspectivas no ensino de História via uso das tecnologias, e, ao
mesmo tempo, fomentar o debate acerca do tema inclusão digital e das políticas
públicas de inclusão digital, para que condigam mais com as demandas da escola na
sociedade contemporânea.
2 O ENSINO DE HISTÓRIA NA ERA DA TECNOLOGIA
A presença das tecnologias nas escolas públicas vem conduzindo,
gradativamente, a mudanças paradigmáticas nas concepções de ensino, aprendizagem,
avaliação e sala de aula. Na era da ubiquidade, do conhecimento, da mobilidade e da
conectividade, incontáveis informações podem ser visualizadas em segundos em uma
tela de computador, por meio de um mero clique do mouse. Imediatistas, críticos,
exigentes, multitasking, ativos, autodidatas e flexíveis, os alunos da geração Z, nativos
digitais, nasceram no mundo da tecnologia, do smartphone e da rede, caracterizado pelo
abundante e célere fluxo informacional. Com traços peculiares, mesclam o virtual e o
presencial, o on-line e off-line. Usam o celular e o computador para quase tudo, desde
assistir filmes e interagir nas redes sociais a estudar. Santaella (2007) afirma que os
jovens de hoje têm outra estrutura cognitiva diferente, têm uma atenção parcial
contínua, conforme seu interesse, dividindo sua atenção em diferentes tarefas,
simultaneamente. Então, por que não fazer uso de ferramentas já tão impregnadas no
cotidiano dos alunos, e a eles tão familiares, para reconfigurar o ensino de História? A
questão é, sem dúvida, pertinente, embora a complexidade da resposta exija uma
reflexão mais densa, não condizente com o porte desse estudo.
Apesar dessas mudanças, o ensino de História ainda é trabalhado
predominantemente por meio de narrativas de eventos, fatos e datas, em geral,
daqueles escolhidos como heróis da história, sem dar oportunidade ao aluno de
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questionar, criticar e debater esses acontecimentos. Essa postura acaba convertendo a
disciplina em algo desinteressante, anacrônico e desmotivador para o aluno (FERREIRA,
1999). Dar uma boa aula, ensinar a alunos que já nascem imersos nas tecnologias,
rompendo assim com a tradição de um ensino que estacionou no tempo, constitui, de
acordo com Ferreira (1999), um grande desafio para os educadores de história.
Trabalhar os conteúdos históricos em harmonia com a sociedade da informação e com
o perfil de aluno de hoje, demanda do professor desenvolver, por meio da internet e dos
diversos recursos tecnológicos disponíveis na escola, estratégias mais ativas, que
favoreçam, em linguagens e recursos familiares ao aluno - hipertexto, webquest,
charges, podcast, jornais on-line, museus virtuais, mapas interativos, jogos educativos,
simulações, animações, vídeos, blogs, fóruns etc. -, a desconstrução e reconstrução
crítica dos conhecimentos e acontecimentos históricos, disseminados nos livros oficiais,
cotejando-os com pontos de vista diferenciados.
Embora dados empíricos deem conta de haver, atualmente, diversas tecnologias
nas escolas públicas, fornecidas por programas de inclusão digital na educação, é
importante anotar que a simples presença dessas ferramentas na escola não altera, por
si só, as práticas pedagógicas ali desenvolvidas, tornando-as eficazes. Não basta apenas
digitalizar o ensino, mas continuar repetindo práticas arcaicas e desmotivadoras,
ignorando todas as possiblidades que fazem das tecnologias, em especial da internet,
algo tão atraente para os alunos. O professor de História precisa rever suas concepções
de currículo, de ensino e aprendizagem, de tempo e espaço de aula e de avaliação,
rejeitando metodologias tradicionais e obsoletas, baseadas em abordagens
verticalizadas, descontextualizadas e elitistas dos fatos. Deve romper com práticas
tradicionais que desvinculem o saber dos outros saberes e do seu contexto de produção,
privilegiando novas posturas que envolvam o manancial de recursos tecnológicos
atualmente existente nas salas de aula, presencial ou virtual, para que os alunos possam
se sentir motivados e sujeitos do seu aprender. Apenas o quadro, o livro didático e o giz
não atendem mais aos anseios do aluno da era digital.
Os alunos da geração Z têm um domínio das tecnologias, em regra, mais
avançado do que aquele apresentado pelos professores. No entanto, esse domínio é,
quase sempre, apenas técnico. As tecnologias, especialmente a rede, possibilitam ao
aluno o acesso à informação, cabendo ao professor de História promover situações que
o ajudem a, de modo autônomo, crítico e reflexivo, transformar essas informações em
conhecimento útil para a sua vida, vinculando um passado remoto com os
acontecimentos do seu contexto presente, de modo a transformá-lo. Para isso, o
professor de História necessita investir em formação contínua e estar incluído
digitalmente. Incluído não no sentido instrumental, mas de modo amplo, uma inclusão
que envolva a apropriação técnica e pedagógica das tecnologias, sendo, assim, capaz de
utilizar essas ferramentas para promover, no aluno, a construção do conhecimento e o
exercício da cidadania. Isso pressupõe dominar os recursos tecnológicos, para evitar ser
dominado por eles, pois, como bem assevera Freire (2000), ninguém está aqui para se
adaptar ao mundo, mas para nele se inserir, para ser não apenas objeto, porém sujeito
da história. Portanto, não cabe ao professor meramente transmitir informações, pois a
rede já desenvolve essa tarefa com bastante eficácia; seu papel é o de facilitar,
coordenar e organizar situações de ensino que tornem o aluno protagonista na
construção do conhecimento histórico.
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Se o educador, contudo, não estiver incluído, não poderá adotar estratégias
metodológicas que favoreçam a inclusão digital e social dos seus alunos, que os levem a
participar ativamente das decisões de sua comunidade, exercendo sua cidadania. Daí a
necessidade de se incluir esse profissional para poder atuar em um mundo cada vez mais
interconectado. É nessa linha que a inclusão digital será aqui discutida.
3 INCLUSÃO DIGITAL: CONCEITUANDO E CONTEXTUALIZANDO

Internacionalmente, o termo inclusão digital aparece nos anos 90 do século
passado, quando da implementação, em vários países, dos Programas Sociedade da
Informação, causada pela crescente propagação e uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação e pela popularização da internet, e a daí decorrente preocupação dos
governos estrangeiros em amenizar o impacto de uma nova desigualdade social daí
derivada: a dos digitalmente excluídos (BONILLA e OLIVEIRA, 2011).
No Brasil, surge a pressão para a formulação de políticas públicas direcionadas a
um uso inclusivo da internet. Em 1997, mediante a Portaria nº 522, o Governo Federal é
criado o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)93, voltado à inclusão
digital nas escolas públicas de educação básica. Em 1999, por meio do Decreto nº 3.294,
o governo brasileiro lançou o Programa Sociedade da Informação (SOCINFO),
coordenado e executado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), projeto que, em
2000, acabou se transformando no Livro Verde94. A finalidade do programa, prevista no
art. 1º do referido Decreto, era “viabilizar a nova geração da Internet e suas aplicações
em benefício da sociedade brasileira”. Fundado em uma parceria entre Poder Público,
instituições privadas e sociedade civil, o programa buscava estimular e organizar ações
cujo foco fosse o uso das TIC na promoção da inclusão dos brasileiros à sociedade da
informação e assegurar maior competitividade da economia nacional no mercado
mundial.
A partir daí, a utilização das TIC passa a ser vista como a alavanca para o
crescimento econômico, social e tecnológico do país e a exclusão digital - desigualdade
no acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) - torna-se visível, fazendo
surgir várias políticas públicas visando minimizá-la. O governo brasileiro começa, então,
a implantar diversos programas de inclusão digital, com o fito precípuo de democratizar
o acesso da população brasileira às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e,
dessa forma, combater a exclusão digital (BONILLA e OLIVEIRA, 2011).
93

O ProInfo é um programa de inclusão digital, criado inicialmente sob a denominação Programa Nacional
de Informática na Educação. Em 2007, por meio do Decreto nº 6.300, o programa foi reformulado,
passando a ser chamado de Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Os objetivos do programa,
expressos no parágrafo único do art. 1º do referido Decreto, constituem: promoção do uso pedagógico
das TIC nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino e capacitação dos agentes
educacionais; melhoria do processo ensino-aprendizagem com o uso das TIC; “inclusão digital por meio
da ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras
tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas”; preparação
de jovens e adultos para o mercado de trabalho; e, fomento à produção nacional de conteúdos digitais
educacionais.
Informações
retiradas
do
site:
<http://
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfo>. Acesso em: 03 fev. 2018.
94
O Livro Verde, organizado por Tadeu Takahashi, é um plano de metas e implantação do Programa
Sociedade da Informação no Brasil, contendo objetivos a serem atingidos pelo Governo e pela sociedade
civil.
Está
disponível
no
site:
<https://www.governoeletronico.gov.
br/documentos-earquivos/livroverde.pdf>.
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Dentre essas iniciativas, em 2005, o Decreto nº 5.542/2005 instituiu o projeto
Cidadão conectado - Computador para Todos, buscando, por meio da redução dos
preços dos computadores, facilitar o acesso de todos às tecnologias digitais,
promovendo, destarte, a inclusão digital. Essa posição do Estado condiz plenamente
com o assegurado no art. 27 do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014)95, que coloca a
inclusão digital e a redução das desigualdades sociais, no que tange ao acesso às
Tecnologias da Informação e Comunicação, como deveres do Estado para fomentar a
cultura digital e promover o uso da internet como ferramenta social. O Plano Nacional
de Banda Larga (PNBL), criado pelo Decreto nº 7.175/2010, com o objetivo de expandir
e “massificar o acesso à internet em banda larga no país”96, reduzindo, com isso, as
desigualdades sociais, econômicas e regionais no âmbito tecnológico, também foi
implantado.
De acordo com Bonilla e Oliveira (2011, p. 32), esses programas têm como fim,
em regra, a disponibilização “de espaços públicos de acesso às tecnologias digitais e
realização de cursos e oficinas de introdução à informática”, não havendo uma
preocupação com o uso cidadão dessas ferramentas. Inicia-se, a partir de então, a busca
por definir o termo inclusão digital. Em que consiste, na verdade, inclusão digital? Seria
o domínio técnico do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação? Ou a
democratização do acesso a tais tecnologias?
Bonilla e Oliveira (2011) posicionam-se no sentido de que a inclusão digital vai
muito além disso, incluindo não apenas o acesso e o domínio técnico, mas também o
uso cidadão das tecnologias, em especial da internet. Para eles, só o acesso, a oferta de
conexão e de cursos de formação em informática não promovem a inclusão digital e,
consequentemente, não contribuem para que os indivíduos exerçam sua cidadania, se
articulando e transformando seu entorno, consoante as demandas da sociedade
midiática hodierna. Buscando contribuir para o debate sobre o tema, Bonilla e Pretto
(2011, p. 10) apresentam a definição de inclusão digital que será adotada neste trabalho,
como sendo a “possibilidade de os sujeitos sociais terem acesso e se apropriarem das
tecnologias digitais como autores e produtores de ideias, conhecimentos, proposições
e intervenções que provoquem efetivas transformações em seu contexto de vida”. Para
esses estudiosos, o que importa não é colocar a rede nas escolas, mas as escolas na rede,
para que, via acesso à miríade informacional que constitui a internet, seja fortalecida a
produção local de culturas e conhecimentos, promovendo-se, assim, o diálogo
igualitário e autoral entre local e global.
Essa noção de inclusão digital é vinculada, por Bonilla e Pretto (2011), à noção
de cidadania digital, sendo esta a capacidade de o usuário produzir conhecimento e
informação no ciberespaço, interconectado universalmente com outros usuários,
95

“Art. 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta
social devem: I - promover a inclusão digital; II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as
diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e III fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional”. A lei nº 12.965 de 2014 estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
96
Informações retiradas do site da Agência Nacional de Telecomunicações:
<http://www.anatel.gov.br/setor regulado/index.php/plano-nacional-de-banda-larga>. O Ministério das
Comunicações, a Anatel, e as empresas do Grupo Oi, Algar, Telefônica e Sercomtel acordaram, em um
Termo de Compromisso que vigeu até 31/12/2016, em massificar o acesso à banda larga por meio de
ofertas de varejo, atacado e atendimento por satélite nos municípios brasileiros mais carentes em
infraestrutura e tecnologia.
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atuando como sujeito, agente do seu próprio devir. Inclusão e cidadania, portanto,
mesclam-se. Surge, então, a figura do cibercidadão, e-cidadão ou cidadão digital, aquele
que efetiva sua cidadania na convivência em sociedade, na coletividade que compõe o
espaço público virtual.
4 INCLUSÃO DIGITAL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E DE EXERCÍCIO DA
CIDADANIA
A internet é a tecnologia que mais tem se expandido nos últimos anos, com um
ilimitado potencial de difundir informação e possibilitar a comunicação entre pessoas
de todo o mundo. Conseguintemente, quem dela está excluído encontra-se à margem
da chamada sociedade da informação, não se apropria da informação que nela circula,
não pode opinar ou participar das discussões que ali ocorrem; logo, não exerce sua
cidadania. Esse tipo de exclusão, portanto, não se restringe ao digital, indo além, pois
intensifica a exclusão social. Em países como o Brasil, com um histórico secular de
desigualdades sociais, a disparidade acentuada no acesso às tecnologias, notadamente,
a rede, apenas aprofunda esse fosso social.
Para Bonilla (2005), há uma visão reducionista de inclusão digital, como se incluir
digitalmente se restringisse ao acesso e ao domínio técnico dos recursos tecnológicos.
Entretanto, o indivíduo digitalmente incluído não deve se limitar ao mero uso das
tecnologias, a ser somente um transmissor e repetidor de informações, mas deve se
conduzir como um sujeito problematizador e crítico, capaz de usar as tecnologias em
prol de si e da sociedade.
Quando se trata de uma tecnologia como a internet, que integra em si várias
tecnologias (rádio, TV, jornal, livro, telefone, vídeo), a necessidade de um uso
qualificado, cidadão, é ainda mais premente, assumindo reconhecida relevância. A
aprovação da Resolução A/HRC/32/L.20, pela Organização das Nações Unidas – ONU em 2016, é um fato que comprova essa exigência. Nesse documento, o acesso igualitário
ao ciberespaço e sua plena utilização, como espaço público digital, passa a compor o rol
dos direitos humanos na contemporaneidade. Nesse documento, o direito de acessar a
internet é considerado como direito humano básico, por possibilitar o acesso à
informação e à liberdade de opinião e expressão, imprescindíveis para que o indivíduo
exerça sua cidadania.
A despeito de ser um espaço virtual, o ciberespaço destaca-se como fator de
inclusão digital e social por apresentar inúmeros benefícios com impactos reais na
construção e no exercício da cidadania. Possibilita aprendizagens e a construção
descentralizada, aberta, do saber, de modo que, como aduz Assmann (2000, p. 11): “a
construção do conhecimento já não é mais produto unilateral de seres humanos
isolados, mas de uma vasta cooperação cognitiva distribuída”, estando o indivíduo,
desse modo, em processo de ativa participação no espaço público. O acesso e o uso
pleno e crítico da internet torna possível debater ideias, interagir com pessoas
geograficamente distantes, pesquisar conteúdos, procurar emprego, criar novas
linguagens, compartilhar informações, assinar petições, opinar em decisões que afetam
a coletividade, realizar transações bancárias, enviar e receber documentos, divertir-se,
relacionar-se, bater papo etc., configurando-se, desse modo, como espaço aberto e
fomentador de debates concernentes a assuntos que atingem a sociedade e seus
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partícipes. O acesso à rede mostra-se, portanto, primordial para a inclusão digital e
social e o exercício da cidadania.
Esse exercício da cidadania está cada vez mais associado ao acesso à informação
e seu uso. Para Araújo (1999, p. 155), “tanto a conquista de direitos políticos, civis e
sociais, como a implementação dos deveres do cidadão dependem fundamentalmente
do livre acesso à informação sobre tais direitos e deveres”. É por meio da informação,
bem social e direito coletivo, que o indivíduo pode conhecer seus direitos e deveres,
passando, a partir daí, a exercitá-los em sua vida, seja de modo individual, seja
coletivamente. Logo, o não-acesso a esse instrumento democratizador da informação,
a web, amplia a exclusão social e impede o pleno exercício da cidadania. Nessa vertente,
Coelho (2010, p. 187) aduz que:
O acesso à informação é um direito fundamental de qualquer sociedade
democrática baseada no pluralismo, na tolerância, na justiça e no respeito
mútuo. Sem informação, não temos conhecimento dos nossos direitos e não
temos como assegurá-los. Ao falarmos de inclusão digital estamos nos
referindo a uma nova cultura de direito, não apenas o direito genérico à
internet, mas ao acesso à informação enquanto um bem público.

Em síntese, para que a cidadania possa ser, de fato, exercida, faz-se mister que
a informação e o conhecimento sejam amplamente disseminados e colocados à
disposição do indivíduo. Com as tecnologias, particularmente a internet, inúmeras
possiblidades se abrem nesse sentido, pois além de veicular informação e favorecer a
liberdade de expressão, permite a discussão de questões sociais e políticas que
permeiam a sociedade, oportunizando, assim, a conscientização do indivíduo e o
consequente exercício de sua cidadania.
4.1 Inclusão digital como instrumento de inclusão social
Ante o que vem sendo discutido, é preciso pensar a inclusão digital como
interligada à inclusão social. Nessa linha, Lemos (2007), em seu livro Cidade Digital,
defende uma noção ampla de inclusão digital, que ocorre quando o indivíduo exercita
plenamente sua cidadania. Essa noção ultrapassa a ideia de que incluir digitalmente é
apenas dar computadores ou oportunizar o acesso às tecnologias. É preciso ir além do
teor tecnicista estabelecido, em regra, pelas políticas públicas de inclusão digital. Para
Lemos (2011, p. 16), a inclusão digital
[...] deve ser pensada de forma complexa, a partir do enriquecimento de
quatro capitais básicos: social, cultural, intelectual e técnico [...]. Esses
capitais devem ser estimulados, no caso da inclusão ao universo digital, pela
educação de qualidade, pela facilidade de acesso aos computadores (e/ou
similares) e à rede mundial de computadores, pela geração de empregos, ou
seja, pela transformação das condições de existência. Esse é o sentido maior
da inclusão de um indivíduo na sociedade e não apenas da inclusão digital.
Nesse sentindo, programas de inclusão digital devem pensar a formação
global do indivíduo para a inclusão social.

A partir de pesquisas sobre o tema, Lemos (2011) identifica, além dos capitais
necessários sobre os quais se funda a inclusão digital, duas espécies de inclusão:
espontânea e induzida. A espontânea ocorre quando há “inserção compulsória dos
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indivíduos na sociedade da informação” (p. 16), compelidos a, nas diversas situações do
cotidiano, lidar com sistemas informatizados, a exemplo dos cartões eletrônicos de
débito e crédito, declaração do imposto de renda pela internet, votação eletrônica,
acesso a resultados de exames laboratoriais, check in on-line em viagens aéreas,
comércio eletrônico, WhatsApp etc. A inclusão induzida, por sua vez, é a planejada,
resultante de “um trabalho educativo e de políticas públicas que visam dar
oportunidades a uma grande parcela da população excluída do uso e dos benefícios da
sociedade da informação” (LEMOS, 2011, p. 16). Efetiva-se via projetos de inclusão
digital.
Para Castells (2002), os usuários compulsórios das tecnologias, os
espontaneamente incluídos, são “interagidos”, não “interagentes”, mais “agidos” pelo
sistema do que “agentes” no sistema, pois a utilização que fazem das TIC e da internet
é simples, elementar, sem usufruir de todas as vantagens culturais, sociais e econômicas
que elas oferecem; não exercem, destarte, sua cidadania com plenitude. Por essa razão,
para esses indivíduos, é preciso desenvolver uma inclusão digital induzida e fortalecida,
que trabalhe uma dimensão cidadã e educacional, para que possam fazer uso das
tecnologias de forma a contribuir para sua inclusão e participação ativa na sociedade
(LEMOS, 2011). Para Lemos (2011, p.19), inclusão pressupõe “autonomia, liberdade e
crítica”. Castells (2005), no mesmo tom, ao falar da exclusão digital e da inclusão voltada
à cidadania, detalha três formas de estar excluído:
Um excluído digital tem três grandes formas de ser excluído. Primeiro, não
tem acesso à rede de computadores. Segundo, tem acesso ao sistema de
comunicação, mas com uma capacidade técnica muito baixa. Terceiro, (para
mim é a mais importante forma de ser excluído e da que menos se fala) é
estar conectado à rede e não saber qual o acesso usar, qual a informação
buscar, como combinar uma informação com outra e como a utilizar para a
vida. Esta é a mais grave porque amplia, aprofunda a exclusão mais séria de
toda a História; é a exclusão da educação e da cultura porque o mundo digital
se incrementa extraordinariamente. (Grifos nossos)

Como referido alhures, vários projetos de inclusão digital utilizam um tom
tecnicista, defendendo o domínio técnico das tecnologias como ferramenta facilitadora
de entrada e permanência no mercado de trabalho. Saber usar os aplicativos do
computador, acessar a rede, ter um e-mail, constituem, nesse sentido, o foco da
inclusão digital. Contudo, a compreensão da inclusão digital como instrumento de
inclusão social e fomentador do exercício da cidadania ultrapassa a mera capacitação
técnica para a utilização de tecnologias com vistas à preparação para o exercício
profissional, abrangendo o uso, mas não qualquer uso. A inclusão digital deve ser vista
como um instrumento potencializador de um aprender contínuo e autônomo; uma
forma de dar voz aos segmentos sociais alijados dos grandes meios de comunicação,
possibilitando-lhes inserir-se como produtor de informação na esfera pública. Estar
incluído é, pois, ser capaz de usar as tecnologias não só como receptor de conteúdo,
mas principalmente como autor, interlocutor, sendo sujeito do seu devir (FREIRE, 2000).
Para Castells (2003), portanto, a ausência de domínio ou conectividade técnica
não é o óbice maior na promoção da inclusão digital. A capacidade educativa e cultural
de usar a rede, isto é, saber o que deve ser feito com o conteúdo acessado e aprendido,
aprender a aprender, saber onde está a informação, de que modo buscá-la e processála, transformando-a no conhecimento que se quer, este, sim, é o desafio que deve ser
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considerado. Essa é uma competência desigual, relacionando-se à área familiar, social,
educacional e cultural. Logo, é impossível superar a exclusão digital enquanto houver
desigualdade social.
5 TECNOLOGIAS, FORMAÇÃO DO PROFESSOR E INCLUSÃO DIGITAL: NTE e NTM
Apesar da revolução causada pelas tecnologias na vida das pessoas e de sua
relevância, seu uso e acesso ainda não são universais, criando a chamada digital divide
ou fratura digital. Ademais, daqueles que conseguem acesso ao mundo digital, muitos
não fazem uso das ferramentas tecnológicas de modo qualitativo, para exercer a
cidadania responsável e consciente. Logo, a exclusão digital gera a exclusão social, já
que o não acesso às tecnologias, em especial à internet, inviabiliza o acesso à informação
atualizada, à comunicação e à participação coletiva na rede, estando o indivíduo privado
dos usos sociais que elas possibilitam e, conseguintemente, do exercício pleno de seus
direitos e deveres como cidadão. Como reduzir, então, esse fosso digital que, a despeito
das várias políticas públicas implantadas, continua profundo?
Defende-se nesse estudo a ideia de que a escola é o espaço mais adequado para
superar essa exclusão digital. Lira (2010, p. 68), ao falar da influência das tecnologias e
das novas gerações digitais na educação, reforça a urgência de políticas públicas efetivas
de inclusão digital e defende ser a escola “o espaço privilegiado para a aprendizagem da
fluência digital”. Tudo evolui rapidamente na era da informação ou da conectividade.
Para Lévy (1998), o conhecimento no espaço virtual, ciberespaço, está em constante e
veloz mutação, deixando de ser piramidal e unidirecional para se tornar multidirecional,
informal e horizontal. Lidar com esse saber dinâmico, mutável, exige novas
competências e habilidades, como a de aprender a aprender ao longo da vida, para
transformar o arsenal de informações dispostas na internet em conhecimento. Os
alunos da geração net desenvolvem competências e habilidades diferentes daquelas de
outrora. Acessam informações em vários lugares e por diferentes meios. Cabe, pois, à
escola e seus agentes harmonizar-se com essas mudanças.
O professor que não acompanha essa evolução, que não se renova, que não
incorpora os recursos digitais no seu fazer pedagógico, de modo a potencializar sua
forma de ensinar, cria um “abismo tecnológico” (LIRA, 2010) entre ele e seus alunos.
Nessa nova forma de ensinar, é preciso estimular a conectividade, conectando-se,
navegando; é preciso ampliar os espaços e as situações de aprendizagem, presencial e
virtual, proporcionando interatividade, comunicação, colaboração, cocriação, autoria,
recepção e produção de informação. Todavia, mais do que tudo, o professor não pode
prescindir da formação continuada, pois, como bem asserta Lévy (1999), com as
tecnologias e as consequentes e céleres mudanças no conhecimento, velhas
competências vão ficando obsoletas e novas vão surgindo.
O novo contexto midiático contemporâneo exige, portanto, do professor que se
prepare para integrar, de maneira reflexiva, as tecnologias na sua vida pessoal e
profissional, favorecendo, assim, sua inclusão digital e social, de forma a poder
contribuir, através de sua prática profissional, para a formação de alunos críticos,
inventivos e participativos, sujeitos capazes de intervir no mundo que os rodeia, de
modo que ambos, professor e aluno, possam ser, não meros transmissores e repetidores
de informações, mas, como aduz Bonilla (2005), partícipes ativos, autônomos e críticos
do seu meio.
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Na escola, a incorporação das TIC traduz bem mais do que somente disponibilizar
aparato tecnológico (laboratório de informática, tablet, notebook, lousa digital,
computador interativo etc.); significa mudar a forma de ensinar, introduzindo
paradigmas que estejam em harmonia com a realidade de interconectividade em que
vivem os alunos. Entretanto, a escola vive um constante paradoxo: vê-se frente à
inevitabilidade de inserir as tecnologias no processo ensino e aprendizagem e de
proporcionar ambientes e situações de aprendizagem que favoreçam o uso inventivo e
crítico dessas tecnologias, mas sua integração ao fazer do professor ainda permanece
um desafio para muitos educadores, que ainda não estão preparados técnica nem
pedagogicamente para essa tarefa e que, por isso, continuam ensinando de modo
repetitivo, monótono e cansativo. No que tange aos professores de História e sua
prática, a situação não difere muito.
No ensino de História, disciplina cujo conteúdo é reconhecidamente factual e
conceitual, essa necessidade de incorporação das tecnologias digitais apresenta-se
ainda mais dominante, acarretando incontáveis vantagens. Isso porque ensinar História
é aproximar os conteúdos passados à realidade presente experimentada pelo aluno. E
os alunos vivem em um mundo tecnologizado e interconectado. Museus, mapas,
biografias, perfis, imagens, vídeos, revistas e jornais on-line, abertos à pesquisa pública,
bem como fóruns, blogs, chats e e-mail, são ferramentas que permitem tanto o
desenvolvimento de posturas mais ativas, reflexivas e solidárias nos alunos como
mudanças na prática docente do professor, convertendo-o em um agente reflexivo,
provocador de situações de aprendizagem inventiva, focadas no problematizar, um
arquiteto no percurso do ensinar.
As tecnologias podem, indiscutivelmente, enriquecer e dinamizar o ensino de
História, visto que a História, por não ser morta, estática, mas dinâmica, em constante
mutação, precisa ser percebida pelos alunos e professores como um processo social,
protagonizado por pessoas comuns, em suas relações, seus embates e desejos. É preciso
compreender, portanto, que o ensino de História, não se limita ao livro didático e a
relatos de fatos de heróis enaltecidos por suas ações, mas a fatos construídos
cotidianamente pelos vários atores sociais.
Na sala de aula, a exploração do contexto histórico de letras de músicas ouvidas
por meio do rádio, discussão sobre um filme, programa ou documentário exibido com o
uso da TV e do aparelho de DVD, pesquisa e análise de imagens e documentos históricos
em sites especializados, visitas a museus virtuais, uso de simulações de situações no
computador, abordando um determinado período histórico, produção de um curta
usando a filmadora digital ou o celular, criação de um blog a partir de um acontecimento
ou tema histórico, dentre outras, são formas atraentes, motivadoras, interativas e
autorais de o professor ensinar História com a mediação das tecnologias digitais. Essas
novas abordagens no ensino conduzem à autonomia e protagonismo do aluno, objetivos
de uma escola digitalmente incluída e cidadã. Essa escola exige educadores em
constante formação, capazes de inovar e de ousar. Este é o desafio posto hoje aos
professores de História frente às tecnologias.
5.1 Núcleos de Tecnologia Educacional como espaços de Inclusão Digital
Como já comentado, a escola pública, como centro formador da sociedade, não
pode ficar à margem das mutações causadas pelas tecnologias digitais, haja vista a
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necessidade de transformar as informações veiculadas pelas tecnologias em
conhecimento, o que demanda a revisão dos processos educativos que permeiam o
ambiente escolar a fim de favorecer a ressignificação do seu fazer pedagógico (FREITAS
e SOUZA, 2016). Não obstante a inevitável presença das tecnologias em todos os
segmentos da sociedade, na escola, seu uso ainda é muito limitado, o que aprofunda,
ainda mais, o fosso digital entre os incluídos e os excluídos digitais. Quando o foco da
exclusão são os professores, em especial os de História, a situação passa a ser
preocupante, já que, se a escola deve ser um espaço de inclusão digital, os educadores
que ali atuam necessitam estar em contínuo processo de formação para poderem criar
ambientes que favoreçam um ensino de História distante do mero narrar
acontecimentos e decorar datas, o que reforça a visão de História como um saber
livresco, acrítico; esse ensino deve, antes, estar centrado na investigação, criticidade e
inventividade, mediado pelo uso cidadão das TIC.
Buscando promover a inclusão digital de todos os agentes da rede pública de
ensino para, assim, situar a escola na era da informação, o Governo Federal começa,
então, a investir em aparelhamento tecnológico e capacitações voltadas à área
tecnológica das diversas instituições escolares espalhadas pelo Brasil. Afinal, para que a
função da escola - formar cidadãos que participem ativamente dos processos de
transformação e reconfiguração da sociedade - possa ser concretizada, faz-se mister
incluir digital e socialmente esses indivíduos. Em Mossoró, o processo não se deu de
forma diversa. Por meio do PROINFO, um alto número das escolas da rede pública
estadual e municipal recebeu laboratórios de informática, projetor multimídia,
computador interativo, lousa digitai, tablet, internet banda larga, dentre outros.
Ademais, foram criados o NTE, em 2000, e o NTM, em 201197, para dar suporte
formativo e técnico a essas escolas e seus agentes.
Efetivado por meio de parcerias com os estados e municípios da Federação, o
ProInfo atua via três ações: (a) distribui equipamentos tecnológicos às escolas públicas;
(b) disponibiliza conteúdos e recursos educacionais nos computadores e na rede (Portal
do Professor, Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais etc.); e, (c)
capacita os educadores para o uso pedagógico das TIC, via Núcleos de Tecnologia
Educacional. No processo formativo, quatro cursos são disponibilizados, na modalidade
semipresencial: (a) Introdução à Educação Digital; (b) Tecnologias na Educação:
ensinando e aprendendo com as TICs; (c) Elaboração de Projetos; e, por fim, (d) Redes
de Aprendizagem98. A inscrição para os cursos é realizada via blog dos referidos órgãos99
e as atividades a distância são realizadas no e-Proinfo, um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) criado pelo ProInfo, com várias ferramentas de interação,
compartilhamento, armazenamento, informação: blog, chat, mensagem, fórum,
agenda, biblioteca, portfólio, espaço para vídeos e fotos e para a criação de uma
comunidade virtual constituída pelos cursistas cadastrados. Para muitos cursistas
iniciantes, o AVA é o primeiro modelo de rede social a que eles têm acesso, ratificando
o caráter inclusivo desse espaço para os professores.
97

Informações cedidas pelas coordenações dos dois Núcleos de Tecnologia de Mossoró, NTE e NTM.
Os NTEs e NTMs não se restringem a ofertar apenas os quatro cursos criados pelo ProInfo. Além dessas
formações, os Núcleos também criam cursos para atender públicos e necessidades específicas, tais como:
Planilha eletrônica no contexto escolar, Multimídia na sala de aula, Lousa Digital etc.
99
Os endereços dos blogs do NTE e NTM, onde os interessados podem se inscrever ou solicitar uma visita
técnica são: <http://ntejeronimorosado.blogspot.com> e <http://tecnologiasmossoro.blogspot.com>.
98
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No cursos ofertados pelo NTE e NTM, a abordagem metodológica fundamentase na reflexão na e sobre a ação e na autoria do cursista, corroborando uma concepção
de inclusão fulcrada na cidadania (BONILLA e OLIVEIRA, 2011). Os conteúdos e
atividades a serem desenvolvidos com o uso das TIC são apresentados via situações
contextualizadas da realidade da sala de aula onde o professor atua. Privilegia-se a
interação com outros cursistas na busca de soluções criativas para os problemas do
cotidiano escolar, o problematizar de situações e a (re)interpretação e (re)construção
de conceitos. Dessa forma, o professor, enquanto ensina, reflete sobre sua própria
prática (VALENTE, 2003; ALMEIDA e PRADO, 2007), podendo, assim, reconfigurá-la,
estimulando seus alunos a se tornarem sujeitos de sua própria história. A exemplo de
estratégias adotadas nos cursos do NTE e NTM, que podem ser multiplicadas pelos
professores com seus alunos na escola, pode-se citar a criação de redes entre professor
e cursistas, no Facebook ou WhatsApp, além daquela gerada no AVA da turma. Nesses
espaços, há troca de informações, construção coletiva de textos, debates de assuntos
da comunidade, discussão de resultados de pesquisas etc. Este tipo de atividade
apresenta riquíssimos resultados, servindo para alavancar o ensino e promover o
pensamento crítico, o diálogo, a interação e a criação de vínculos entre os membros do
grupo.
Da criação dos dois núcleos até o final do ano de 2017, já foram capacitados
4.268 educadores, pelo NTE100, e 1.867, pelo NTM101. A rede pública estadual de
Mossoró, sob a circunscrição da 12ª DIREC102 – Diretoria Regional de Educação - conta
com 953 professores, enquanto a rede municipal totaliza 749103. Pela leitura dos dados
apresentados, é patente que os professores da rede pública estadual e municipal de
Mossoró/RN estão, formal e digitalmente, incluídos, já que recebem constante
capacitação para incorporar as tecnologias na sua vida pessoal e no seu fazer
profissional.
Entretanto, mesmo com a disponibilização de diversas tecnologias digitais nas
escolas e o índice satisfatório de educadores capacitados para seu uso, relatos dos dois
Núcleos de Tecnologia de Mossoró/RN evidenciam que estas ferramentas ainda não
estão inseridas de forma efetiva no fazer pedagógico do professor. Seu uso no ensino
ainda é bastante incipiente. Muitos professores rejeitam o uso das tecnologias,
concebendo-as como algo complicado e distante da realidade da escola e da sua prática;
acreditam erroneamente que quanto menos tecnologia for utilizada nas aulas, mais
simples será o processo de ensinar. Esse, infelizmente, é um engano que vem se
100

Dado retirado do sistema SIGETEC – Sistema de Gestão Tecnológica - localizado no site do FNDE:
<https://www.fnde.gov.br/sigetec/sisseed_fra.php>. Acesso em: 15 fev. 2018. Esse número refere-se
somente aos cursos do Proinfo. Não foi possível obter o número total, incluindo os cursos criados pelo
próprio NTE.
101
Dado obtido junto à coordenação do NTM de Mossoró/RN.
102
A circunscrição da 12ª Direc abrange os municípios de Mossoró, Areia Branca, Grossos, Baraúna,
Governador Dix-Sept Rosado, Tibau, Serra do Mel e Upanema. Atende a 63 escolas em Mossoró, contando
ainda com 02 centros de atendimento à Educação Especial e 02 centros de Apoio Integral à Criança, com
23 escolas da circunscrição. Fonte: blog da DIREC: <http://blogdadired12.blogspot.com.br/>. Acesso em:
05 abr. 2017.
103
Dados referentes ao censo IBGE do ano de 2015: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/
perfil.php?lang=&codmun=2408003>. Acesso em: 13 fev. 2018. Vale lembrar que a contagem do número
de professores capacitados é feita pelo total de aprovados nos cursos ofertados pelos 2 núcleos,
ressaltando-se que, durante esse período de formação, alguns professores se aposentaram, enquanto
outros foram convocados. Além disso, um mesmo professor pode ter sido capacitado em vários cursos.
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mostrando danoso para a construção de uma escola formadora de cidadãos, de seres
pensantes, críticos e digitalmente incluídos.
Em pesquisa recente sobre a contribuição do Marco Civil da Internet para o
exercício da cidadania dos professores capacitados pelo NTE e NTM, da rede pública
estadual e municipal de ensino de Mossoró/RN (SOUZA, 2017)104, ficou demonstrado
que, no âmbito pessoal, esses profissionais estão incluídos digitalmente, pois acessam e
usam de forma cidadã as ferramentas do ciberespaço - 95% dos pesquisados afirmaram
acessar a rede diariamente, ficando conectados de 2 a 5 horas por dia, e a maioria
atestou utilizar blogs, portais de órgãos públicos, redes sociais, e-mail, páginas de
petições etc., para pesquisar, postar conteúdo, reivindicar direitos, opinar,
comprovando exercer, assim, sua e-cidadania.
Vem-se discutindo, ao longo desse estudo, a necessidade da formação
continuada para a efetivação da inclusão digital dos professores de História. A formação
favorece a abertura de novas possibilidades e a assunção de novas posturas. Via
formação, o professor da era da informação desenvolve a leitura constante; trabalha em
parceria com os colegas, exercitando a tolerância e o diálogo; aceita as diferenças;
trabalha por projetos, de modo colaborativo e interdisciplinar; participa de
comunidades de aprendizagem, trocando experiências, e produzindo conhecimento
coletivamente. O professor em formação está sempre reaprendendo, assume papel de
aprendiz, mediador e articulador de situações de aprendizagem, reflete na e sobre sua
ação docente, articulando, assim, pesquisa e ensino. Por isso, somente com a constante
atualização, o professor poderá reconstruir sua prática, exercendo sua profissão de
forma crítica e inventiva, para poder atender às demandas de um contexto cada vez
mais interconectado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou refletir sobre a inclusão digital dos professores de
História como instrumento de inclusão social e do exercício da cidadania. Nesse
contexto, o foco foi direcionado para os Núcleos de Tecnologia Educacional de
Mossoró/RN (NTE e NTM), enquanto instituições responsáveis pela formação dos
professores da rede pública estadual e municipal para a inserção pedagógica das
tecnologias na sala de aula.
Discutiu-se, ao longo do texto, que, com a popularização da internet, no final do
século passado, e a consequente preocupação dos governantes em reduzir o fenômeno
emergente dessa expansão da rede, a exclusão digital, várias políticas públicas foram
implementadas com esse fim. Entretanto, a concepção de inclusão digital subjacente à
maioria desses programas focava-se somente no aspecto instrumental, visando
universalizar o acesso e uso passivos das tecnologias, mais adequados a preparar para o
mercado de trabalho, também globalizado. Contrapondo-se a essa visão, o estudo
ocupou-se em apresentar uma compreensão de inclusão digital mais abrangente, que
inclui, além do domínio técnico e do acesso, a capacidade de o indivíduo usar as
tecnologias, em especial a rede, para melhorar o seu meio, participando ativamente das
104

A pesquisa consistiu no trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito, tendo sido aplicada
com professores da rede pública estadual e municipal de ensino de Mossoró/RN. Concentrou-se
unicamente no uso da rede e de que forma os direitos previstos no Marco Civil da Internet, em especial o
de expressão e comunicação, favorecem o exercício da cidadania desses profissionais.
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decisões que afetam sua vida, opinando, posicionando-se, buscando seus direitos,
enfim, adotando uma postura mais ativa e cidadã.
No NTE e NTM, os cursos ofertados expressam, inegavelmente, a visão de
inclusão digital defendida em todo o texto, pois se preocupam não apenas com o mero
domínio técnico e acesso, mas com um uso das tecnologias autoral e crítico, vinculado
à realidade dos professores, para que, percebendo-se sujeitos de seu entorno, possam
ensinar aos alunos como usar as tecnologias com vistas a desenvolver sua autonomia,
capacidade crítica e inventiva, participando, como protagonistas, do seu percurso de
vida. Os dados discutidos no trabalho demonstram, por sua vez, que, embora o acesso
às TIC seja uma exigência para minimizar a exclusão digital e social, não basta somente
equipar as escolas com tecnologias e conectá-las à rede, já que, apesar de haver um alto
número de educadores capacitados anualmente para o uso pedagógico das tecnologias,
esse conhecimento não está chegando às salas de aula. É essencial, portanto, que os
professores coloquem em prática o que aprendem nos cursos de formação,
incorporando, de modo cidadão, as tecnologias no seu fazer cotidiano.
Para isso, é preciso que o professor se sensibilize percebendo que não se admite
mais caminhar na contramão da história presente, em permanente mutação. É
relevante, ainda, que a escola se torne um lugar de colaboração, interação, debates e
trocas de saberes, investindo ainda mais na formação continuada do professor para
preparar-lhe para atuar em uma sociedade cada vez mais complexa e provisória. Além
disso, fatores como a organização da escola, a mudança na gestão do tempo e do espaço
educativo escolar, na concepção de ensino e aprendizagem, metodologia e forma de
avaliar, dentre outros, devem ser sopesados.
Apesar de ainda não haver uma intensa incorporação das TIC no fazer do
professor de História, o caminho está convergindo para esse fim. Os cursos ofertados
pelo NTE e NTM constituem um dos caminhos para a inclusão digital, tal qual assumida
nesse estudo, dos professores de História da rede pública de ensino de Mossoró/RN.
Somente aquele, portanto, que estiver digitalmente incluído poderá favorecer a
inclusão e o exercício da cidadania de seus alunos, reduzindo a exclusão digital e social
e colaborando para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. E. B.; PRADO, M. E. B. B. Estratégias em educação a distância: a
plasticidade na prática pedagógica do professor. In: ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A.
(Org.). Formação de educadores a distância e integração de mídias. São Paulo:
Avercamp, 2007. p. 67-83.
ARAÚJO, Eliany Alvarenga de. Informação, sociedade e cidadania: gestão da
informação no contexto de organizações não-governamentais (ONGs) brasileiras.
Ciência da Informação, Brasília, v. 29, n. 2, p. 155-167, maio/ago. 1999.
ASSMANN, Hugo. A metamorfose do aprender na sociedade da informação. Revista
Ciência da Informação, Brasília, v. 29, n. 2, p. 07-15, maio-agosto/2000. Disponível
em: <http:// http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a02v29n2>. Acesso em: 10 fev. 2018.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

202

BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola aprendente: para além da sociedade da
informação. Rio de Janeiro: Quartet, 2005.
_____, Maria H. S.; OLIVEIRA, Paulo C. S de. Inclusão digital: ambiguidades em curso.
In: BONILLA, Maria H. S.; PRETTO, N. de Luca (Orgs.). Inclusão digital: polêmica
contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2011, vol. 2, p. 23-48.
_____, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Luca. Apresentação. In: BONILLA,
Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Luca (orgs.). Inclusão digital: polêmica
contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 09-13.
BRASIL. Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010. Institui o Programa Nacional de
Banda Larga - PNBL; dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão; altera o
Anexo II ao Decreto no 6.188, de 17 de agosto de 2007; altera e acresce dispositivos ao
Decreto no 6.948, de 25 de agosto de 2009; e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm>.
Acesso em: 14 fev. 2018.
_____. Decreto nº 3.294, de 15 de dezembro de 1999. Institui o Programa Sociedade
da Informação e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3294.htm>. Acesso em: 13 fev. 2018.
_____. Decreto nº 5.542, de 20 de setembro de 2005. Institui o Projeto Cidadão
Conectado - Computador para Todos, no âmbito do Programa de Inclusão Digital, e dá
outras providências. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5542.htm>.
Acesso em: 18 fev. 2018.
BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos
e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso
em: 02 mar. 2018.
____. Apresentação. Disponível em:
<http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proin fo>. Acesso em: 03 mar. 2018.
_____. Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa
Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6 300.htm>.
Acesso em: 04 mar. 2018.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e terra, 2002.
_____. O caos e o progresso. Entrevista. 2005. Entrevistadora: Keli Lynn Boop.
Disponível em: <http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2005/03/o-caos-e-oprogresso>. Acesso em: 23 fev. 2018.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

203

_____. Internet e Sociedade em Rede. In: MORAES, Dênis de (Org.). Por uma outra
comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. Rio de Janeiro: Record, 2003. p.
255-287.
COELHO. Franklin Dias. A cidade digital e a apropriação social da inovação tecnológica.
In: SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (Org.). Cidadania e redes digitais. São Paulo: Comitê
Gestor da Internet no Brasil: Maracá – Educação e Tecnologias, 2010. Disponível em:
<http://www.cidadaniaeredesdigitais.com. br/_files/livro.pdf>. Acesso em: 20 fev.
2018.
FERREIRA, Carlos Augusto Lima. Ensino de História e a incorporação das novas
Tecnologias da Informação e Comunicação: uma reflexão. Revista da História Regional.
v. 4, n. 2 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
FREITAS, Cristhiane Marques; SOUZA, Maria do Socorro. Narrativas autobiográficas:
reconstruindo a trajetória do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de
Mossoró/RN via experiências de professores. In: AGUIAR, Ana Lúcia O.; MEDEIROS,
Emerson A. de; FRANÇA, Maria da Conceição F. de. Educação, diversidade e histórias
de vida: experiências da formação em contextos locais. Curitiba: CRV, 2016. pp. 116135.
LEMOS, André. Cidade digital: portais, inclusão e redes no Brasil. Salvador: EDUFBA,
2007.
_____, André. Prefácio. In: BONILLA, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Luca
(orgs.). Inclusão digital: polêmica contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2011. pp. 15-21.
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva. São Paulo: Edições Loyola, 1998.
_____. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
LIRA, Bruno Carneiro. O professor sociointeracionista e @ inclusão escolar. Editora
Paulinas, 2010.
ONU. Resolução A/HRC/32/L.20. 2016. Disponível em:
<http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/L.20>. Acesso em:
20 fev. 2018.
SANTAELLA, L. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007.
SOUZA, Maria do Socorro. O Marco Civil da Internet e o exercício da cidadania nos
meios digitais dos professores da rede pública estadual e municipal de Mossoró-RN.
2017. 99 f. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte, 2017.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

204

TAKAHASHI, Tadeu (org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília:
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.
VALENTE, José Armando. O papel do computador no processo ensino-aprendizagem.
2003. Disponível em: <http://cursoproinfo100h.blogspot.com/2009/03/o-papel-docomputador-no-processo_3726.html>. Acesso em: 19 fev. 2018.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

205

NARRATIVAS (AUTO) BIOGRÁFICAS E A ESCRITA DE SI: experiência formativa de uma
professora aposentada da Comunidade do Rosado/RN
Stenio de Brito Fernandes
Aleksandra Nogueira de Oliveira Fernandes
RESUMO: Este artigo aborda as narrativas (auto) biográficas e a escrita de si de uma
professora aposentada da Comunidade do Rosado/RN no processo vivido de atora e
autora da sua própria história de vida e formação ao longo da vida. Apresentamos os
saberes da experiência dessa moradora, que tem nas mãos e na alma a arte de ensinar
o que aprendeu com o outro na convivência em coletividade. Partindo do falar de si e
escrever sobre si, temos como objetivo compreender através das narrativas (auto)
biográficas como os saberes da experiência da professora aposentada têm contribuído
para educar e formar crianças, jovens e adultos da Comunidade do Rosado/RN, haja
vista, a (auto) formação. É uma pesquisa de abordagem qualitativa, em que fazemos uso
da pesquisa (auto) biográfica como método de investigação, apoiada teoricamente em
Josso (2010), Delory Momberger (2008) e Passeggi (2003). Como resultados, apontamos
que as narrativas de experiências de vida e formação da professora, possibilitaram
através dos saberes da experiência, tais como: costurar, bordar, cantar e ensinar a
construção da formação do cotidiano de crianças, jovens e adultos da Comunidade do
Rosado/RN, em que se afirmam como sujeitos de pertença deste lugar. Os caminhos de
acesso a essas experiências formativas foram as narrativas (auto) biográficas da
professora que vivenciou e vivencia seus saberes da experiência em compartilhamento
com o outro na conciliação da memória individual com a memória coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas (auto) biográficas, História de vida, Saberes da
experiência, Formação docente.
INTRODUÇÃO
Este artigo aborda as narrativas (auto) biográficas e a escrita de si de uma
professora aposentada da Comunidade do Rosado/RN no processo vivido de atora e
autora da sua própria história de vida e formação ao longo da vida. Essa construção
ergue-se no caminhar como aluno do Mestrado em Educação, do Programa de PósGraduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN) e se relaciona à linha de pesquisa de Formação Humana e Desenvolvimento
Profissional Docente. Devido a minha convivência de treze anos, como professor de
geografia na Comunidade do Rosado/RN, pude estar com os sujeitos no chão do lugar,
como também compreender suas narrativas de história de vida e formação, além de
aprender a cultuar os saberes e fazeres dos sujeitos do lugar. Na escola da comunidade,
construí oportunidades, ouvi os alunos e professores e conheci um pouco as histórias
do lugar.
A partir das narrativas (auto)biográficas e desse conhecimento de mim mesmo,
surgiu o interesse de pesquisar sobre os sujeitos do lugar, no intuito de trilhar um
caminhar para si e com o outro, de permitir ser o que de fato somos. Comecei o roteiro
de entrevista fazendo uma visita à casa da professora aposenta que vamos chamá-la de
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Dona Rosarinha105, é uma senhora encantadora de 79 anos, e tem muitas experiências
para nos contar. Relatou sua história de vida e experiências vivenciadas na comunidade.
Explicou que chegou na Comunidade do Rosado/RN em 1958, quando tinha 18 anos.
Nascida na Ponta do Mel, descreve que na Praia do Rosado era deserto e tinha poucas
casas. Disse que não estava feliz na comunidade e queria abrir uma escolinha na sua
casa, para trabalhar como professora. Na busca dos diferentes saberes, procurou
ampliar o conhecimento de mundo a partir da reflexão das histórias de vida e
experiências, fundamentais para o processo de formação.
Para Passeggi (2003) falar sobre narrativas e sobre a escrita de si nos remete a
diferentes possibilidades, que o sujeito mergulha-se na condição de ator e autor da sua
própria história de vida e formação. Apresentamos por meio deste artigo os saberes da
experiência de Dona Rosarinha, professora aposentada da Comunidade do Rosado/RN,
que tem nas mãos e na alma o desejo de ensinar o que aprendeu com o outro na
convivência em coletividade. Partindo do falar de si e escrever sobre si, temos como
objetivo compreender através das narrativas (auto) biográficas, como os saberes da
experiência da professora aposentada têm contribuído para educar e formar crianças,
jovens e adultos da Comunidade do Rosado/RN, haja vista, a (auto) formação.
É uma pesquisa de abordagem qualitativa, de acordo com Minayo (2007), o
método qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, das representações,
das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos possuem
a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, e de como sentem
e pensam. Na abordagem da pesquisa qualitativa, podemos olhar o comportamento de
sujeitos reais em comunidades reais, vivendo em termos de culturas reais procurando
tanto o seu estímulo como a sua validade em sociedade.
Fazemos uso da pesquisa (auto) biográfica como método de investigação.
Apoiada teoricamente em Josso (2010), Delory Momberger (2008) e Passeggi (2003).
Segundo Josso (2010) a pesquisa (auto) biográfica ou narrativa (auto) biográfica são
relatos de vida escritas, centradas na perspectiva das experiências formadoras e
fundadoras de nossas identidades, em evolução, de nossas ideias e crenças, mais ou
menos estabilizadas, de nossos hábitos de vida e de ser com relação a nós mesmos, aos
outros, ao nosso meio humano e natural, tem essa particularidade de serem territórios,
por vezes, tangíveis e invisíveis.
A Comunidade do Rosado/RN pertence territorialmente ao município de Porto
do Mangue/RN, que fica a 10 km da sede. A Comunidade do Rosado/RN é um lugar de
sujeitos que vivem do mar e do campo, de pessoas simples, que preservam seu espaço
de moradia. O Rosado não se constitui só de pescadores, pois muitos exercem outras
atividades econômicas e desenvolvem diversas funções sociais. Na comunidade,
encontramos diferentes atores sociais: pescadores, marisqueiras, artesãos, poetas,
cordelistas, agricultores, líderes comunitários, sindicalistas e professores entre outros,
que residem neste espaço de vivências e se afirmam como o seu lugar de pertença.
A Comunidade do Rosado/RN é conhecida pela combinação de cores entre os
sedimentos esbranquiçados das dunas com os terrenos avermelhados e alaranjados dos
latossolos e do barreiras. Tem-se a coloração rosada, daí o nome Rosado. Segundo
Barros (2009), está localizada na faixa litorânea da região nordeste do Brasil,
especificamente na costa setentrional do estado do Rio Grande do Norte e incluso
105

O nome da entrevistada citada deste artigo, é nome fictício. Rosarinha é como ela gosta de ser chamada
na comunidade, pois, esse nome tem um significado e pertença pela convivência do lugar onde mora.
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dentro dos limites territoriais do município de Porto do Mangue/RN. É um lugar de belas
paisagens de encantar os olhos de quem visita, as falésias, as dunas a vegetação da
Caatinga que avançam do interior até o litoral.
Esse artigo encontra-se organizado em duas partes: na primeira, abordaremos as
narrativas de histórias de vida e formação de uma professora aposentada da
Comunidade do Rosado/RN: lembranças vividas ao longo da vida. Na segunda parte são
relatos dos saberes da experiência da professora aposentada compartilhada com os
moradores da Comunidade do Rosado/RN: saberem que educam.
NARRATIVAS DE HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA
APOSENTADA DA COMUNIDADE DO ROSADO/RN: LEMBRANÇAS VIVIDAS AO LONGO
DA VIDA
Neste artigo, as narrativas (auto) biográficas são vistas como pontos de acesso
às histórias de vida e saberes da experiência dos sujeitos comuns da Comunidade do
Rosado/RN. A memória do sujeito, conforme explica Bosi (1994), depende do seu
relacionamento não só pessoal, mas familiar, grupal, social da memória. Os encantos do
lugar, as lembranças da infância, as dificuldades, a força e a paixão por pertencer a essa
comunidade, superaram e resistem às adversidades do tempo vivido.
No encontro com as narrativas dos moradores da Comunidade do Rosado/RN,
os saberes da experiência de pescar, costurar, rezar e cantar dos mais velhos ensinam
os jovens a arte de serem e pertencerem no lugar. Colocam em suas mãos os saberes da
experiência, a competência no que fazem. São esses saberes do dia a dia, do senso
comum, que para Martins (2000, p. 59), representa algo “comum não porque seja banal
ou mero e exterior conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre os
sujeitos da relação”. Isso implica dizer que sem significado compartilhado, não há
interação.
Na Comunidade do Rosado/RN, esse senso comum permeia a interação dos
sujeitos do lugar. No local, são compartilhados significados em coletividade. Nesse
momento, o leitor é convidado a navegar nas narrativas da professora aposentada,
chamada por todos, de Rosarinha. Não é seu nome de batismo. Ela, conta que, “se
chamaria Maria do Rosário, mas, seus pais batizaram com outro nome”. Rosarinha, é
como gosta de ser chamada na comunidade, ela tem 79 anos de idade e uma história de
vida e formação na comunidade.
Nossa narradora, é uma professora aposenta que passou os saberes da
experiência de costurar e fazer almofadas para outros moradores da comunidade. Estes,
por sua vez, estão repassando para outros sujeitos do lugar. Para Martins (2000) são
esses sujeitos comuns, na vida cotidiana, que, na prática, criam as condições de
transformação do impossível em possível. Segundo Martins (2000, p. 102), “o cotidiano
não tem sentido divorciado do processo histórico que o reproduz”. Dessa forma, as
lembranças extraídas da memória dos moradores assumem fundamental importância
para a Comunidade do Rosado/RN. São lembranças cultivadas da vivência e das
experiências geradas pelas gerações passadas a serem revividas pelas gerações futuras.
A experiência segundo Larrosa (2002) é o que passa, o que acontece aos sujeitos.
Mas, dentro da experiência, existe um sujeito da experiência, o lugar da experiência, e
o acontecimento da experiência. São esses os pontos a serem observados no decorrer
desta viagem através das narrativas da professora aposentada da Comunidade do
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Rosado/RN. O sujeito da experiência para Larrosa (2002) está inserido em espaços de
lugares e dos acontecimentos.
Dona Rosarinha, é um exemplo de luta e perseverança na Comunidade. Antes de
ir morar na Praia do Rosado, vivia com seus pais, em Ponta do Mel, uma Comunidade
litorânea pertencente à cidade de Areia Branca/RN, que fica a 3 km2 da Comunidade do
Rosado/RN. Em suas narrativas a moradora, relembra que era uma menina pobre, filha
de um pescador e de uma costureira. Ela conta que seu pai era pescador na Ponta do
Mel, e comenta: “a gente não tinha o pão de cada dia toda hora que queria, né? Mas,
para mim, não existia tristeza. Eu passava na rua cantando aqueles cantos de Luiz
Gonzaga”. Dona Rosarinha, relembra: “quando eu estava no Mel, ficava no rádio
escutando. Aí, escrevia, escrevia, escrevia. Hoje, amanhã, eu lá de novo. Dizia: ‘Comadre Raimunda, ligue aqui o rádio para eu escutar’. Ficava ouvindo e escrevendo,
até concluir a música. Conseguia copiar todinha.” A entrvistada mostra o desejo pela
música, quando pequena acompanhava sua mãe, que cantava na igreja. Adora cantar,
como ela mesma diz: com minhas amigas da comunidade, a gente faz brincadeira, dança
e se diverte”.
Dona Rosarinha conta que sua mãe costurava em uma máquina de mão,
enquanto ela ficava ao seu lado cantando o canto de São Sebastião: “Sois Mártir de
Cristo, Meu Santo varão. Livrai-nos da seca, São Sebastião”. Depois, ela pedia para sua
mãe um pedacinho de pano para fazer a roupa das bonecas. Ela relata que sua mãe
cortava as roupas para ela ver e a ensinava como fazer. Em seguida, ela fazia igual. Na
infância, sua mãe construiu momentos de aprendizagem e formação para sua vida,
ensinou a ler e escrever.
Ao chegar à Praia do Rosado em 1958, Dona Rosarinha dedicou-se às tarefas
religiosas, exerceu a missão de catequese na Capela de São Francisco de Assis, padroeiro
da Comunidade do Rosado/RN. Ela explica como chegou à Comunidade do Rosado e
como conheceu seu esposo:
Quando foi com dezoito anos, eu arranjei esse rapaz daqui da Praia do
Rosado. Me encontrei com ele e a gente ficou de olhar um para o
outro. Foi quando cheguei a me casar com ele. Ele me trouxe para aqui
e eu nunca tinha vindo aqui neste lugar chamado o Rosado, como se
chama. Quando eu cheguei, eu fiquei desorientada. ‘Meu Deus que
lugar é esse? Meu Deus, onde é que eu estou?’ Tinha hora que eu
esquecia até do casamento [risos], tão cruel era o lugar. Só tinha
animal, areia. Tinha morro e o mar. Quando pensava que não, só era
mata [...] (Narrativas de Dona Rosarinha, moradora da Comunidade do
Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017).

Para entrevistada, a vida na comunidade, no seu tempo, não era tarefa fácil,
existiam muitas dificuldades. A moradora nos conta, que chegou à comunidade com 18
anos de idade. Era muito jovem, casou-se no ano de 1958. Ela relembra que nessa época,
o local possuía só mato e era muito deserto, se contava as casas, eram cinco ou seis
casas. Dona Rosarinha expressa “que teve desgosto do lugar”, mas, com o tempo,
acabou se acostumando, por que sempre foi uma menina que gostava de se divertir. E
diz: “eu não olhava se eu era feia ou não, ou pobre, eu queria trabalhar assim na alegria,
pra mim, não existia essa tal de tristeza”. Como forma de passar o tempo na comunidade
a entrevistada relata que gostava muito de fazer sempre uma visita a casa de três
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velhinhas, nascidas e criadas naquela comunidade, moravam na serra. São elas: Dona
Maria Domingas, Dona Joana, Dona Sebastiana. Quanto às histórias de vida de Dona
Maria Domingas, Dona Rosarinha explica: “ela gostava muito de rezar e conversar com
a gente, ela contava que a vida dela, era uma vida difícil”. A moradora entrevistada,
acrescenta: “por que às vezes ela via os meninos chorando dizendo que queria isso,
queria aquilo”. Ela comenta:
[...] Quando eu cheguei aqui, ela dizia tudo isso, que era muito difícil
as coisas [...]. Mas, para elas, está tudo bom, porque esse pessoal de
antigamente não é igual a esse pessoal de hoje, né? Eu me sentia tão
bem quando eu ia para a serra, conversar com elas. A gente ia
diretozinho conversar sobre aquele passado, aquelas coisa difícil que
tinham aqui. Hoje, não lembro muito bem das coisas que elas diziam,
assim, na época. Elas gostavam de ensinar as orações. Cada orações
bonitas para a gente escutar! (Narrativas de Dona Rosarinha,
moradora da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN,
20/07/2017).

Nessa narrativa, a moradora Dona Rosarinha conta sobre as lembranças de Dona
Maria Domingas uma moradora que viveu por muito tempo na comunidade, e passou
suas experiências de vida e formação para os filhos e netos. A reza e as orações são
tradições deixadas por Dona Maria Domingas, que permanecem vivas no seu dia a dia e
de outros moradores da comunidade. Relembrar as conversas, os ensinamentos dos
mais velhos da comunidade através da memória é compreender momentos perdidos e,
talvez, tornar mais humano o nosso presente (BOSI, 2000). A memória de Dona
Rosarinha, em lembrar-se das conversas na casa das três velhinhas, leva-nos a Pollak
(1992), quando afirma que essa memória, torna-se um elemento constituinte do
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é
também um fator extremamente importante no sentimento de continuidade e
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua (re)construção de si. Essa
(re)construção da memória possibilita que as suas memórias aflorem e tragam as
lembranças dos acontecimentos, dos lugares que marcaram sua história de vida.
Depois de algum tempo, com ajuda de seu esposo, construíram na sala da casa,
uma escolinha. Logo em seguida fizeram um quadro na parede de cimento. Devido essa
escolinha, Dona Rosarinha começou com a missão de ensinar. O projeto começou com
poucos meninos, mas, foi crescendo, chegando a quarenta e três alunos. Com o tempo,
o número de crianças foi aumentando. Na sala de aula, a entrevistada conta que fazia
dramatização e festinhas com as crianças. No dia 7 de setembro, ela fazia brincadeiras
e cantava o canto da Bandeira o salve é lindo, e Ouvira do Ipiranga.
Dona Rosarinha narrou que começou a trabalhar como professora na
comunidade por intermédio de um senhor que veio à comunidade tirar fotos, era um
fotógrafo. Ele perguntou por que havia tantas crianças na sua casa e ela respondeu que
era porque ensinava esses meninos a ler e a escrever. O fotógrafo se comoveu com sua
bela atitude e disse que iria ajudá-la. Ele bateu, então, fotos dos meninos e depois trouxe
as imagens reveladas.
Dez dias depois, Dona Rosarinha recebeu a visita do prefeito de Carnaubais,
reconhecendo o seu trabalho na comunidade e lhe oferecendo um emprego de
professora. A partir daí ela não parou mais, continuou a vida. A história dessa mulher
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representa muito bem o que afirma Delory Momberger (2008b, p. 99): “as histórias de
vida se situam, deliberadamente, do lado do processo de mudança global da pessoa e
da relação do formando com o saber e com a formação”.
Por gostar de cantar e ensinar e de participar das novenas da igreja Dona
Rosarinha, construiu muitos amigos na Comunidade do Rosado. Durante a semana,
trabalhava dando aula na escola, com a ajuda dos padres da igreja, e aos sábados
catequizava as crianças para a Primeira Comunhão. Quanto ao apoio do Padre José e
Padre Murilo para comunidade, Dona Rosarinha conta que eles foram muito
importantes para a formação dos moradores do Rosado. Sobre esse suporte, ela diz:
“me ajudaram bastante, por que aquilo que não sabia, dizia pra eles, aí, eles traziam
orientações para mim”. Sobre, aquela tristeza do deserto do lugar que Dona Rosarinha
sentia quanto chegou à Paria do Rosado, acabou! Hoje ela externa: “eu amo esse lugar,
aqui onde moro, por que é uma comunidade muito calma [...]. Gostava muito de festa.
Hoje, graças a Deus, estou feliz da vida porque moro aqui. Meus filhos moram perto de
mim, minhas amigas. Tenho muitas amigas na minha comunidade”.
Aqui finda a primeira parada nesta viagem pelos saberes da experiência dessa
professora que tem saberes que ensina e de contar as lembranças da infância, o que
aprendeu com o outro, e o desejo de ensinar o que aprendeu para as novas gerações da
comunidade.
No percurso pela memória dessa moradora, as histórias de vida das narrativas
(auto) biográficas representam muito mais que o ato de contar fatos, elas permitem
registrar e captar os acontecimentos individuais ou coletivos dos sujeitos em formação,
contribuindo para a ação reflexiva desses sujeitos. Qualquer grupo tem sua história e
essa história é construída e reconstruída por meio da convivência dos sujeitos em
sociedade. Para Bosi (1994, p. 90), “a história deve reproduzir-se de geração a geração,
gerar muitas outras cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxado por outros
dedos”. As histórias de vida e experiência de Dona Rosarinha foram ouvidas e gravadas,
a fim de que não se percam com o passar dos anos.
As narrativas de história de vida e formação levam por caminhos e lembranças
que o tempo não apagou. Estão rememoradas e (re)significadas nas suas narrativas. Tais
narrativas revelam que o passado e o presente andam juntos. Os acontecimentos da
época estão guardados fortemente na memória dos moradores mais antigos da
comunidade. Elas relembram o tempo da lamparina, do lampião, das brincadeiras, das
conversas no terreiro, entre outros momentos. A entrevista permitiu uma viagem no
tempo, através da memória guardada, e que, agora, será repassada através das suas
narrativas para as futuras gerações.
SABERES DA EXPERIÊNCIA DA PROFESSORA APOSENTADA COMPARTILHADA COM OS
MORADORES DA COMUNIDADE DO ROSADO/RN: SABEREM QUE EDUCAM
Neste segundo momento, os relatos da professora aposentada Dona Rosarinha
serão um passaporte para uma viagem no tempo, passando por lugares e
acontecimentos que marcaram a sua memória na Comunidade do Rosado/RN. São
histórias de vida e da formação de quem viveu o seu tempo e soube aproveitar cada
momento proporcionado pelo lugar, tais como: fazeres do lar, arte de ensinar, cantar,
bordar e costurar, a convivência com o outro, ou seja, todos os minutos da vida na
comunidade.
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As narrativas (auto) biográficas permitem saber como os sujeitos aprendem com
o outro e que lições foram ensinadas ao logo da vida em comunidade. Acessar essas
narrativas é adentrar no cotidiano das histórias de vida e formação dos moradores do
Rosado, é conhecer os seus fazeres e saberes das atividades construídas na comunidade.
Como conta Dona Rosarinha, professora de vocação do local, a primeira que disseminou
o saber ensinar para o outro, no exercício da docência, tratam-se de histórias de
formação, lições de aprendizagem no lugar dos acontecimentos. Como narra a
professora aposentada:
Eu trabalhava, não era professora formada. Eu, com o meu interesse,
graças a Deus, o que eu não entendia eu procurava, porque eu tenho
uma grande amiga aí em Mossoró, Rosário [...]. Chamamos de Rosário
de Chambi. Ela foi muito importante para mim, já me orientou muito,
me ajudou bastante. Ainda hoje, me sinto feliz quando vejo ela, pelo
pouco saber que ela me deu. Rosário e outras pessoas a mais, como:
Aurineide, Toinha, Maria Crizalda, todas essas pessoas foram quem me
ajudaram bastante. E hoje, as coisas mudaram demais, mas a escola
da comunidade está muito pra frente. Dizer a verdade é bonito,
porque, hoje, se eu chegar em uma sala de aula, eu não farei mais o
que estão fazendo hoje em dia, porque tudo mudou [...]. Se fosse no
tempo de antes eu sabia, mas, se eu tivesse continuado trabalhando,
eu fazia o mesmo que os professores de hoje em dia fazem, exemplo.
Mas que eu procurei outras coisas para minha mente. Ainda hoje, eu
ainda costuro, eu faço tricô, eu faço crochê, eu faço almofadas de
vários tipos [...] (Narrativas de Dona Rosarinha, moradora da
Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017).

A profissão docente requer formação, nós professores estamos em constante
processo de aprender-fazer. Dona Rosarinha nas suas narrativas faz uma reflexão sobre
sua prática quando ainda ensinava. E passa uma lição de humildade, quando se coloca
em dizer que não sabe e está aprendendo com o outro. Segundo Freire (1996), somos
seres inacabados e inconclusos, não sabemos tudo, sabemos algumas coisas, estamos
em constate processo de formação. Para a narradora, é significativo aprender com o
outro, trocar experiência, com as colegas de profissão. Nesse sentido, uma frase de
Dona Rosarinha, chama a atenção, “dizer a verdade é bonito”. Por meio dessa fala,
reconhece que o tempo e o espaço das mudanças aconteceram, que os tempos são
outros. Hoje, aposentada da docência, continua a fazer o que gosta: canta, costura,
borda, faz tricô, crochê e almofadas. Sobre a arte de fazer tricô e crochê, ela conta:
[...] Foi interessante uma coisa. A minha menina chegou em
Carnaubais, aí perguntaram por mim. A minha menina, disse: —'A
minha mamãe está lá fazendo raiva e fuxico’. [E lhe responderam]: —
'Não acredito que Rosarinha viva de fazer fuxico!’. [Ela disse]: —'Não,
é aqueles bordados, que chama fuxico. Fazendo raiva é aquelas
bolinhas. É coisa boa, é comida!’ Aí, assim eu continuei minha vida.
Graças a Deus, sou muito feliz com as professoras que tem ali.
Lucivanda é uma grande amiga minha. É muito ocupada. Todos os que
trabalham no colégio são muito amigos meus, gosto demais das
festinhas que fazem. Toda vida que fazem as festas, a diretora diz que
eu posso ir. Eu me sinto feliz com isso, com tudo isso que vem
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acontecendo agora [...] É assim, eu já tenho ordem, para quando
precisar ir [...] (Narrativas de Dona Rosarinha, moradora da
Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017).

Em suas narrativas, Dona Rosarinha expressa felicidades pelo reconhecimento
da comunidade no que se refere a seu papel prestado na educação. Ela levantou a
bandeira da educação para o Rosado, alfabetizou e formou crianças, jovens e adultos. A
comunidade reconhece sua missão de educadora. Sua história será lembrada por todos.
Quanto ao reconhecimento da moradora como educadora na Comunidade do
Rosado/RN, os moradores fazem referências ao trabalho que ela fez na comunidade.
Muito dedicada a missão de educar, construiu a primeira escola. Em relação aos avanços
no local, o trabalho de Dona Rosarinha teve grande importância para a educação e para
os movimentos eclesiásticos.
Os moradores da comunidade acrescentam que Dona Rosarinha, é um marco
histórico para todos da comunidade. Passou a ser a pioneira central do movimento
eclesiástico e educacional da localidade. Pelos relevantes serviços prestados em favor
da Educação e da Comunidade Católica da Praia do Rosado, a professora chegou a ser
homenageada na Câmara Municipal de Porto do Mangue/RN, no dia 16 junho de 2016.
Todas as crianças e adolescentes, que estão adultos tiveram a satisfação de ter sido
alunos dela, foram poucos que não estudaram com ela. Os moradores também
reconhecem a sua contribuição para a formação cidadã, tanto na educação como na
missão religiosa. A primeira escola da comunidade foi na casa de Dona Rosarinha, muito
querida por todo mundo. Mesmo não tendo nasceu na Praia do Rosado, mas faz muitos
anos que mora na comunidade.
Quando Dona Rosarinha chegou à Praia do Rosado, os moradores contam que
ela começou a ensinar na casa dela, ensinando particular. Os pais pagavam uma
quantidade por mês. O desejo dos moradores é que esses saberes da experiência de
Dona Rosarinha sejam transmitidos para as novas gerações, para não deixar morrer a
tradição. Os moradores relembram que a professora aposentada naquele tempo ensina
com amor. Sentava na salinha da casa dela, com os filhos dos parentes, dos amigos. Os
moradores juntavam as crianças e mandavam para casa dela. E ela ensinava aquelas
crianças particular.
Dona Rosarinha é citada, hoje, pela Comunidade da Praia do Rosado, como
precursora do movimento educacional. Na Comunidade do Rosado/RN os moradores
mantem a troca de saberes, a valoração do outro, o respeito e o desejo de manter a sua
identidade. As experiências dos moradores do Rosado comprovam que essa troca de
saberes está presente na comunidade. Os moradores contam que, através dos seus
ensinamentos, teve início a educação para os filhos e netos da comunidade. A
professora começou, também, a incrementar novenas e dramatizações bem antes da
fundação da primeira capela. Os moradores explicam que ela preparou diversos jovens,
ensinando o catecismo. Tinha as dramatizações, as datas comemorativas, como dia Das
Mães. E a partir da chegada dos dois padres, Padre Venturelles Vilella e Padre Murilo,
reuniram os jovens para o crisma. E até lá, essa tradição, não diria que morreu, está um
pouco adormecida. Os jovens, naquela época criaram o grupo de jovens com o seu
apoio.
Na Comunidade do Rosado/RN, Dona Rosarinha construiu sua identidade
profissional e passou a ser reconhecida como a primeira professora educacional. A
entrevistada afirmou que tem quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Hoje está
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viúva. Relata que ensinou a sua filha, hoje uma professora formada. Ela narrou que suas
maiores experiências na educação, começou quando foi trabalhar pela colônia dos
pescadores. Na época, ensinava no Mobral106. Contou que viajava para participar das
capacitações em Natal/RN. Sobre a escola na comunidade a moradora explica:
Hoje, eu não trabalho mais, estou aposentada. Mas fui muito feliz com
meus alunos, eles tinham muito interesse de aprender, os meninos
eram demais [...] Eu hoje não chego mais para uma sala de aula,
porque eu não sei fazer nada, porque tudo mudou, né? Hoje, a gente
não vê mais os meninos lendo o alfabeto, ditado de palavras, exercício,
tudo era pelo livro. Quando eu não sabia, perguntava as pessoas para
me orientarem. Assim, eu continuei. Estou muito feliz com o que já fiz
(Narrativas de Dona Rosarinha moradora da Comunidade do Rosado,
em Porto do Mangue/RN, 07/09/2017).

As histórias de vida e formação da entrevistada são constituídas de lembranças
e experiências vividas ao longo da vida. Dentre essas lembranças, ela destaca o
compromisso com o seu trabalho, regado de amor e paixão pela arte de ensinar e
aprender. As narrativas de Dona Rosarinha são lições de vida, sem limitação para expor
suas memórias. Pelo contrário, todas as narrativas voltam ao passado, que permanece
vivo nas suas lembranças de hoje. A sua dedicação pela profissão de educar, está
presente ainda hoje, sendo perpassada pelo desejo de continuar na missão que
escolheu, de ensinar o que aprendeu com os seus pais e parentes. Nas palavras da
narradora:
O meu saber foi assim: minha mãe me ensinou a fazer crochê, minha
tia fazia ponto de cruz, eu aprendi com elas [...] Depois, comecei a
fazer o tricô, aprendi com minha madrinha. Fazia muito sapatinho para
recém-nascido. Depois do sapatinho, foi bordado na máquina, eu fazia
lenções de cama, fazia, e o pessoal via e comprava, por que eu
precisava, né? Eu ainda sei bordar de máquina (Narrativas de Dona
Rosarinha, moradora da Comunidade do Rosado, em Porto do
Mangue/RN, 07/09/2017).

Os saberes da experiência, para Dona Rosarinha, são as experiências
compartilhadas com o outro, por isso tem um cuidado e zelo pelo que faz. A arte de
costurar, bordar, cantar e ensinar veio dos seus antepassados. Uma das atividades que
ela preserva até hoje são as cantigas do passado, que cantava na escola e na igreja. Mas,
a vida não é feita apenas de bons momentos. Reside na sua memória um momento de
muita tristeza e superação, quando perdeu seu marido. Já se passaram treze anos, mas
a tristeza e a ausência dele não a fazem desistir de participar das atividades da
comunidade. Ela continua fazendo as brincadeiras com as meninas no pastoril. Segundo
ela: “é muito interessante, eu acho, e dou mil graças a Deus do que eu sou, do que eu
faço com minhas amigas da comunidade. Trabalho na igreja, e, assim, a gente continua”.
Neste momento, a professora lembra de um canto do pastoril e o reproduz: “Nós somos
as rainhas das aves, de todas as rainhas é a primeira, botei meu pastoril na rua, só pra
106

Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) Programa criado em 1970 pelo governo federal com
objetivo de erradicar o analfabetismo do Brasil em dez anos. O programa foi extinto em 1985 e substituído
pelo Projeto Educar.
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dar o que falar essas lindas faladeiras. Se não quiser se remexer, só pra ver se não
apanha”. Suas narrativas exprimem a emoção e alegria de cantar. Cantar é o que ela
mais gosta de fazer.
Dona Rosarinha expressa como adquiriu suas experiências: “aprendi a costurar
com minha mãe “Ela me ensinou a ler e a escrever”. Através dos seus saberes da
experiência que aprendeu com sua mãe e tias. Aprendeu na relação com o outro:
costura, crochê, tricô, bordado, almofadas, ensinar entre outros. Quanto às experiências
como educadora, ela, diz: “como professora, ensinei os meninos a ler e escrever”. Como
educadora construiu sua identidade profissional e passou a ser reconhecida pelo
importante papel exercido na educação da Comunidade do Rosado/RN. Na função de
professora se dedicou pela missão de educar. Ensinou crianças, jovens e adultos a ler e
a escrever.
As vivências na Igreja, a narradora explica: “cantei na escola e hoje continuo
cantando na igreja”. Na igreja prestou relevantes serviços para a comunidade. Dedicada
às tarefas religiosas, exerceu a missão de catequizar as crianças para a Primeira
Comunhão. No momento atual, Dona Rosarinha passa seus saberes da experiência para
os adultos e os jovens da comunidade, para a construção da formação. Seus saberes da
experiência contribuíram para o seu crescimento profissional e pessoal. Desenvolveu
com sua arte de educar a busca da formação para muitos moradores da comunidade.
Com base nos relatos expostos, é possível dizer que as narrativas de Dona
Rosarinha, revelam o viver, o sonhar e o praticar o seu lugar de pertença. Percebemos
que suas lembranças estão gravadas no tempo e na memória dos moradores da
comunidade. Através das suas narrativas relembra por meio da memória o início da
formação da comunidade, conta como tudo começou. Relembra das dificuldades, dos
ensinamentos, dos saberes da experiência compartilhada com o outro, e dos momentos
prazerosos em viver em coletividade.
CONSIDERAÇÕES
As narrativas (auto) biográficas podem se compreendidas como um processo de
transformações do sujeito, no pensar em si, falar de si e escrever sobre si. Surgem em
um contexto intelectual dinamizado pela invenção de si próprio e da valorização da
subjetividade e das experiências privadas.
Diante das narrativas da professora aposentada da Comunidade do Rosado/RN,
apontamos como resultados, que as narrativas de experiências de vida e formação da
professora, possibilitaram através dos saberes da experiência, tais como: costurar,
bordar, cantar e ensinar a construção da formação do cotidiano de crianças, jovens e
adultos da Comunidade do Rosado/RN, em que se afirmam como sujeitos de pertença
deste lugar. Os caminhos de acesso a essas experiências formativas foram as narrativas
(auto) biográficas da professora que vivenciou e vivencia seus saberes da experiência
em compartilhamento com o outro na conciliação da memória individual com a
memória coletiva.
Para a realização desta pesquisa, o Método (Auto) Biográfico se constituiu numa
fonte riquíssima. O estudo na Comunidade do Rosado/RN, teve a intenção de enfocar
historicamente os saberes da experiência de Dona Rosarinha, pessoa comum, e seu
modo de se posicionar como sujeito ativo na comunidade em que vive. A moradora da
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Comunidade do Rosado/RN foi agente de um processo histórico em que no seu dia a dia
construiu e (re) construiu seu espaço na relação social.
Rememorar o passado significa possibilitar que sua história não seja apagada
pelo tempo. Trazer as narrativas permite provocar a memória, através das lembranças
tidas como esquecidas e apagadas. Estas, no momento em que são reveladas, podem
trazer as recordações do passado vivido para outras pessoas, inclusive da própria
comunidade, que não tiveram a oportunidade de conviver e conhecer a história da
Comunidade do Rosado/RN.
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A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA
COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS
Tatielle Kayenne de Morais107
Severo Ricardo Silva Neto108
Flávia M. L. Fagundes109
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar parte do resultado de uma
pesquisa realizada como trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, como também
descrever um pouco sobre o projeto de extensão Expressão Musical (Musicalização
Infantil), da Licenciatura em Música, do Departamento de Artes (DART) da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por meio da observação de um dos autores.
Assim, iremos relatar algumas atividades realizadas que consideramos significativas
para o desenvolvimento da fala e da coordenação motora de crianças com idade até 03
anos. Com resultado da pesquisa podemos perceber que conseguimos estimular o
desenvolvimento da criança através da música, proporcionando prazer e ludicidade.
Para fundamentar essa pesquisa, concordamos com algumas ideias de Gainza (1988),
Brito (2003) e Penna (2012) que mostram uma reflexão sobre a música, seus conceitos
e suas possíveis práticas à serem desenvolvidas em sala de aula com crianças. Na
primeira sessão deste trabalho apresentamos o Projeto De Extensão Musical, e na
segunda parte, fazemos uma relação pratica da musicalização infantil em sala de aula a
partir das vivências de uma das autoras dessa pesquisa.
Palavras-chave: Musicalização infantil. Desenvolvimento da criança. Prática docente.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, buscamos mostrar a importância da música para o
desenvolvimento da fala e da coordenação das crianças na pré-escola. Visto que, a
música utilizada em sala de aula como meio de estimular o desenvolvimento integral das
crianças até seus 06 anos de idade, sendo possível trabalhar os aspectos afetivos,
cognitivos, motores e sociais:
O ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes
e variadas situações do cotidiano fazem com que os bebês e crianças
iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos
cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras
cantadas, com rimas, parlendas etc., reconhecendo o fascínio que tais
jogos exercem (MEC/SEF, 1998 p. 51).
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Como metodologia apresentamos aqui os resultados da pesquisa monográfica
de uma das autoras desse trabalho e a observação de campo do segundo autor desse
projeto. Nas observações de Severo Ricardo, mostramos a dinâmica nas aulas de
musicalização infantil ministradas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN. E um pouco mais a diante, trazemos também, alguns pensamentos educadores
musicais que atuam na Educação Infantil.
A MUSICALIZAÇÃO INFANTIL COMO EXTENSÃO DO DART – UERN.
Quando se discorre sobre a educação musical na infância, poderíamos citar muitos
autores, não obstante, a fundamentação pedagógica musical do projeto de Expressão
Musical infantil baseia-se em pensamentos e práticas de pedagogos como: Émile JaquesDalcroze; Edgar W,illems; Murray Schafer; Carl Orff, além da liberdade em planejamento
e criação que possam estar conforme o contexto educacional. Não podemos deixar de
analisar e considerar a cartilha recomendada pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC) que apresenta orientações pedagógicas sobre o ensino da música na infância. O
terceiro volume do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI
(1998), diz:
Do primeiro ao terceiro ano de vida, os bebês ampliam os modos de
expressão musical pelas conquistas vocais e corporais. Podem articular e
entoar um maior número de sons, inclusive os da língua materna,
reproduzindo letras simples, refrões, onomatopeias etc., explorando gestos
sonoros, como bater palma, perna, pés, especialmente depois de
conquistado a marcha, a capacidade de correr, pular e movimentar-se
acompanhando uma música (MEC/SEF, 1998 p. 51).

A Extensão Expressão Musical (Musicalização Infantil) é um curso de iniciativa e
orientação da Prof. Ms. Flávia Fagundes, com colaboração do professor Ruãnn Cézar
Cezario Silva, ambos do corpo docente no Curso de Licenciatura em Música do
Departamento de Artes (DART), pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), localizada no Campus Central na rua professor Antônio Campos, s/n, bairro
Costa e Silva.
O projeto estimula a iniciação musical e artística em crianças na faixa etária entre
02 a 07 anos. Objetivando estimular o despertar musical com ênfase na formação
educacional do ser humano, que proporcione aprendizagem musical e inúmeros
elementos necessários à vida em sociedade como a relação em grupo, o estímulo da fala
e o desenvolvimento da coordenação motora. Entendemos a Educação Musical como
contribuição para a formação do ser, e esta nem sempre está presente no currículo da
educação e formação infantil. A Extensão visa também estimular aspectos culturais
como apresentações de recitais, com a finalidade de formação de plateia, a inclusão de
alunos com necessidades educacionais especiais nas aulas de música, bem como a
oportunidade a crianças com situação socioeconômica menos abastada. Em âmbito
acadêmico, busca incentivar aspectos científicos com a produção de pesquisa, além de
funcionar como campo de atuação na prática pedagógica musical para os licenciandos
em música.
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Além desses tantos aspectos a Extensão visa estimular uma dualidade de sinergia,
entre o aluno da graduação, (bolsista ou voluntário) no processo de ensino, e a criança
participante, no exercício da aprendizagem por meio da musicalização. Esse processo
estimula a prática de estágios, seja como prática voluntária de experiência ou como
possível campo de atuação conforme o componente curricular do Curso de Licenciatura
em Música da UERN.
De acordo com as observações das aulas, percebemos a construção de um
momento que permite impulsionar as crianças para um conhecimento crítico em relação
ao seu próprio ambiente acústico sonoro, a fim de que elas possam expressar seus
sentimentos e ter liberdade para a criatividade a partir de diferentes objetos sonoros,
como também, através da utilização de vários objetos que fazem parte do cotidiano da
criança.
As aulas de música são chamadas de “rodas de música”, e elas não planejadas na
perspectiva de tentar estimular o desenvolvimento de habilidades das crianças, tais
como: ouvir, perceber, executar, improvisar, criar, imaginar, cantar, reproduzir, e
movimentar-se, oportunizando às crianças, a introdução de diferentes maneiras de
organizar os sons e seus atributos, conduzi-los a expressão musical em virtude da
dissolução no estado de meros espectadores, ou ouvintes passivos, desenvolver a
percepção e a execução a partir de distintas sonoridades na expressão de sensações e
sentimentos, além de proporcionar aos aprendizes brincantes uma vivência e
experimentação musical do movimento corporal e do jogo expressivo.
O Projeto de Extensão conta com uma mobilização bem significativa de monitores,
todos eles alunos do Curso de Licenciatura em Música da mesma instituição, que dão o
total apoio, tanto no planejamento, quanto nas atividades propostas. Nas “rodas de
música” as crianças de 02 e 03 anos são devidamente acompanhadas pelos familiares
responsáveis, e as crianças de 04 a 07 anos, como são mais autônomas, participam das
atividades supervisionadas apenas pelos monitores e professor (a) responsável.
Nas “rodas de música” com as crianças menores (de 02 a 03 anos), roda em que
os responsáveis pelas crianças também participam, percebi um maior envolvimento por
parte das crianças, no que diz respeito ás atividades propostas pelos
professores/monitores. Os familiares que participam com certa atenção para o
comportamento dos filhos e se propõem a participar da maioria das brincadeiras
propostas pelo professor responsável, se percebe mais naturalidade e informalidade a
cada aula apresentada.
Outro aspecto positivo dessa presença ativa dos pais em sala de aula é a disciplina
de cada aluno para com a atenção aos comandos do professor, em contrapartida, as
crianças na maioria das vezes também demonstram certa acomodação afetiva em
virtude da presença e dos cuidados intensivos dos pais o que resulta num fator negativo
na realização integral das tarefas programadas para as aulas.
No contexto de aprendizagem docente no ensino superior a ação da Extensão se
mostra muito interessante, pois torna-se um projeto significativo para a área da
educação musical ao entrelaçar o ensino e a pesquisa articulada a uma extensão, e que
aproxima a universidade à comunidade em geral. Vale salientar que o Projeto de
Extensão Expressão Musical (Musicalização Infantil) está em seu primeiro ano de
execução e propõe um ambiente de aprendizagem musical brincante e que possa ser
planejado e realizado com uma perspectiva inclusiva.
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A proposta da Extensão
tanto incentiva a prática docente
como componente curricular da
Licenciatura em Música, como
também proporciona experiência
aos graduandos momentos de
interação e um contato inicial com
crianças da educação infantil no
âmbito do ensino e da
aprendizagem musical. O contato
que os monitores, voluntários ou
não, têm com os professores
responsáveis pela ação contribui
significativamente
para
sua
formação docente, pois todo o
trabalho realizado é devidamente
planejado e possui viés teórico e
prático fundamentado.

PRATICAS MÚSICAIS QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Visto que a música é uma linguagem de expressão e que contribui de forma
significativa com o desenvolvimento das crianças, podemos observar algumas maneiras
de se trabalhar com a música em sala de aula, visando atividades atrativas e dinâmicas
para os pequeninos.
Primeiramente, no universo infantil está integrado a criatividade e a imaginação
e nesse contexto de ensino é bastante comum os educadores estarem sempre contando
histórias para abordar algum tema, ou até mesmo para proporcionar um momento em
que os alunos possam se expressar livremente em relação a algum tema norteador.
Mas, antes de iniciar a história é importante que o educador prepare a turma
para ouvir e participar desse momento, e é bem comum sempre cantar uma música
introdutória para as crianças identificarem que precisam fazer silencio e ter atenção.
Pensando nesta perspectiva, de criar uma situação em que pudesse chamar a
atenção das crianças em sala de aula, na tentativa de sinalizar o momento da história a
ser contada, uma das autoras deste trabalho criou uma música para “hora da história”,
segue a letra e a partitura da música:
Vai começar a história
É hora de ouvir
Vai começar a história
É hora de ouvir
Vou sentar, me aquietar e “xiu xiu,xiu”
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Vou sentar, me aquietar e “xiu xiu,xiu”
Era uma vez, duas e mais
Para ouvir não pode falar mais
Vou sentar, me aquietar e “xiu xiu,xiu”
Podemos explorar a audição e percepção motora das crianças através de jogos
rítmicos, como por exemplo, em uma atividade realizada em sala, ao fazer barquinhos
de papel e usar um tecido para dar a ideia de mar, colocamos os barquinhos para
navegar. Cada essa atividade foi realizada pela Pedagoga, Educadora da Infância,
durante desenvolvimento de uma atividade sobre a água, numa escola privada, com
crianças de 02 anos de idade. Cada criança pegou em uma ponta do tecido e fizeram
movimentos para cima e para baixo. A medida que o som da música ficava mais aguda
as crianças balançavam o tecido um pouco fraco, e quando a música ficava mais grave,
as crianças aumentam a intensidade do movimento do tecido. Assim, eles conseguiram
assimilar a altura dos sons com a força do “mar” que os barquinhos estão navegando.
Essa atividade pode ser feita com a canção: “Pedro, Tiago e João110”.
Uma outra atividade musical, também de percepção, é de exploração de
lateralidade. Na sala de aula, colocamos vendas nas crianças e colocamos música em um
canto da sala, e as crianças foram ao encontro do som utilizando a audição.
Pode-se trabalhar também, percepção visual e noção de espaço nessa
perspectiva musical, como por exemplo: o educador espalha bambolês na sala e coloca
a música para as crianças dançarem sem entrar no bambolê, quando a música acabar,
as crianças escolhem um bambolê e fica dentro.
As possibilidades de se trabalhar com a música são infinitas, o que delimita é a
criatividade e autonomia do educador. Lembrando sempre que para as crianças, tudo
que está acontecendo é uma brincadeira. Mas para nós adultos educadores, uma
brincadeira com objetivo voltado no desenvolvimento integral das crianças, e não
apenas uma brincadeira solta, sem um objetivo a ser atingido.
A MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO DA FALA
Quando se utiliza a música para trabalhar com crianças, podemos desenvolver
funções fundamentais nas mesmas, pois a música ajuda a desenvolver a linguagem no
momento que a criança canta e procura pronunciar corretamente cada trecho da
canção. A utilização da música na sala de aula pode contribuir também para o
desenvolvimento a percepção e conceitos matemáticos básicos, tais como grande e
pequeno, longe e perto, rápido e lento, além de estimular a socialização dos pequeninos
e sua autonomia. Como Brito (2003, p. 46) diz “a educação musical não deve visar a
formação de possíveis músicos de manhã, mas sim à formação integral das crianças de
hoje. ”
Vemos que, ao utilizar a música nas aulas com as crianças é possível estimular o
desenvolvimento de forma integral, contemplando assim a afetividade, a
psicomotricidade a cognição e a socialização das mesmas.
Em relação a comunicação a musicalização influencia no processo de aquisição
da linguagem, assim como traz Brito (2003, p. 43):

110

Link de sugestão para acesso a música: https://www.youtube.com/watch?v=MDXNu3eLAZc
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O processo de aquisição da linguagem também facilita a comparação
com a expressão musical: da fase da exploração vocal à etapa de
reprodução, criação e reconhecimento das primeiras letras, daí a
grafia de palavras, depois a frase e, enfim, à letra e à escrita, existe um
caminho que envolve a permanente reorganização de percepções,
explorações, descobertas, construções de hipóteses, reflexões e
sentidos que tornam significativas todas as transformações e
conquistas de conhecimento: a consciência em contínuo movimento.
Isso ocorro também com a música (BRITO, 2003, p. 43).

Quando paramos para ouvir o que as crianças estão cantando é comum
percebermos umas pausas entre uma palavra e outra, a inclusão de termos que não
estão na letra da canção, e por muitas vezes, percebemos também que as crianças fazem
uma reprodução do que ouvem, e a partir dessas situações, elas adquirem novas
palavras em suas falas.
Durante a pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso
de uma das autoras desse trabalho, foi desenvolvido um questionário e aplicado com
educadores da infância sobre o uso da música em sala de aula, e uma questão que
trazemos para sintetizar os pensamentos já expostos é: Quais contribuições o ensino
com a música na Educação Infantil pode proporcionar para o desenvolvimento da
criança?
As respostas dos participantes da pesquisa foram bem parecidas, e concordam
que as contribuições da música proporcionam sim o desenvolvimento integral das
crianças, visto que, contribui com o desenvolvimento da fala, da socialização, da
coordenação motora e habilidades em diversas áreas.
MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA
Já que estamos explorando o universo musical infantil, nada melhor que explorar
esse espaço com brincadeiras musicais e batidas corporais em busca de ritmo e
harmonia. Uma maneira bem simples e prazerosa para as crianças e executarem
movimentos motores finos e amplos. De acordo com o (RCNEI, 1998, p. 35):
As ações que compõem as brincadeiras envolvem aspectos ligados à
coordenação do movimento e ao equilíbrio. Por exemplo, para saltar
um obstáculo, as crianças precisam coordenar habilidades motoras
como velocidade, flexibilidade e força, calculando a maneira mais
adequada de conseguir seu objetivo. Para empinar uma pipa, precisam
coordenar a força e a flexibilidade dos movimentos do braço com a
percepção espacial e, se for preciso correr, a velocidade etc (RCNEI
(1998, p. 35).

A coordenação motora é de extrema importância para o indivíduo, e na Educação
Infantil torna-se uma chave forte para toda a vida, pois ao estimular a criança a
desenvolver ações simples, como pegar amendoim com a mão e pôr na boca,
poderemos contribuir para que essa ação não se torne algo estressante ou traumático
para ela futuramente “As instituições devem assegurar e valorizar, em seu cotidiano,
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jogos motores e brincadeiras que contemplem a progressiva coordenação dos
movimentos e o equilíbrio das crianças” (RCNEI, 1998, p. 36).
Ao explorar esse viés, também entra conceitos básicos matemáticos para que se
consiga alcançar esse desenvolvimento motor. Tais como: lateralidade, espaço visual,
quantidades, tamanhos e tantos outros. Ao estalar os dedos na batida da canção,
trabalhamos coordenação fina, “movimentos de pinça”, ao levantar e baixar no mesmo
ritmo, ao entrar e sair de determinado espaço. A música tem forma, e as crianças a
molda com um encantamento sem igual.
Durante os anos de 1992 e 1998 em Berlin, na Alemanha, uma pesquisa
qualitativa e quantitativa foi realizada pelo Doutor em Pedagogia Musical Hans Güther
Bastian, com o intuito de verificar sete escolas do Ensino Fundamental sendo 5 com o
ensino de música (com 2 horas /aula semanais) e 2 sem aulas de música. O resultado
apontou melhorias significativas no ponto de vista político-educacional dos alunos que
estudaram música desde o início da pesquisa, totalizando um período de 6 anos. De
acordo com os dados, desenvolveram habilidades de melhor interação social,
potencialização da inteligência, comprovado por autos níveis em testes de QI, e melhor
capacidade de concentração, abrangendo melhores rendimentos escolares.
Os dados são retirados do livro Música na Escola BASTIAN, (2009) que reafirma
ainda mais a importância da educação musical no auxílio e desenvolvimento da criança
na sua evolução formadora:
“No sentido de nossa hipótese, isso quer dizer: crianças das escolas
com ênfase na música inicialmente não demonstram nenhum
desenvolvimento mais vantajoso da inteligência do que crianças sem
ênfase na música. Somente por volta do ultimo período de aferição,
no final do quinto ano escolar e após quatro anos de educação musical
expandida, chega-se a um admirável efeito e a uma diferença não
casual no valor médio do QI” (BASTIAN, 2009, p. 97).

A respeito desses dados pode-se aferir que os benefícios da educação musical na
infância não são resultados que se mostram à curto prazo, mas sim, uma prática a ser
planejada e executada com calma e numa perspectiva de espaço de tempo mais amplo,
daí a necessidade de introduzir desde cedo a criança nas aulas de musicalização. Assim,
ressaltamos a importância da estimulação no fazer musical da criança ainda pequena,
com o objetivo de contribuir para sua formação integral, proporcionando assim,
momentos em que as crianças possam buscar desenvolver habilidades cognitivas,
criativas, estéticas sociais e psicomotoras.
CONCLUSÃO
Diante de tudo que apresentamos, podemos concluir que a música é de
fundamental importância para o desenvolvimento sócio-interacional e psico-motor e
das crianças, por meio de estudos como o realizado pelo professor alemão Hans Güther
Bastian que pesquisou resultados e efeitos da musicalização infantil durante os anos de
1992 e 1998 em escolas de Ensino Fundamental na cidade de Berlin. Podemos acreditar
na educação musical como meio estimulador desde cedo, que auxilia não apenas nos
aspectos da coordenação e da fala, mas também em toda sua formação.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

224

Situações de ensino como o Projeto de Extensão Expressão Musical
(Musicalização Infantil) da UERN e as outras experiências de ensino aqui apresentadas,
interferem positivamente no rumo da educação de cada criança. Através das
brincadeiras podemos introduzir as crianças a noções básicas de diferentes áreas de
conhecimento, proporcionando aprendizagem para toda a vida. Estimular os
pequeninos a irem além do que já conseguem ir, é proporcionar a oportunidade de
sempre buscar estimular cada vez mais o seu desenvolvimento.
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A DIFUSÃO E O PROBLEMA EM PESQUISAS BRASILEIRAS ACERCA DA(S) MEMÓRIA(S)
DOCENTE(S)111
Valdicley Euflausino da Silva112
Araceli Sobreira Benevides113
RESUMO: A ênfase nos estudos sobre memória(s) docente(s) no Brasil tem a década de
1990 como destaque, apesar de já existirem trabalhos científicos na década de 1980.
Desde então, as pesquisas sobre a temática aumentaram significativamente. Assim
sendo, buscamos, por meio deste artigo, resgatar brevemente alguns destes trabalhos
desenvolvidos por pesquisadores brasileiros. Os resultados desta investigação apontam
significativo destaque acerca das abordagens metodológicas, contudo, sem uma
teorização mais rigorosa sobre o que vem a ser o fenômeno da memória docente. As
conclusões apontam um gigantesco impacto nas pesquisas subsequentes, em que
sequer o problema é destacado.
Palavras-chave: Pesquisas em Educação. Problema Teórico. Memórias Docentes.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo é um momento de reflexão crítica acerca dos estudos sobre
memória de professores em investigações brasileiras. O tema constitui, no âmbito
educacional atual, significativa relevância em pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.
Disso, não há dúvidas, principalmente no tocante aos aspectos metodológicos.
Contudo, notamos a demasia com que vários autores brasileiros mencionam a
terminologia memória(s) docente(s) em suas pesquisas, sem, no entanto, teorizá-la. Tal
fato gera, no nosso entendimento, um desequilíbrio epistêmico, tendo em vista o influxo
compreensivo do fenômeno. Atribuir uma significância maior a um ou outro elemento
em uma investigação é corroborar, pour excellence, com a visão fragmentada da relação
epistemológica entre teoria e metodologia.
Diante dessa problemática, buscamos com estas reflexões, dar início a um
processo de discussões e análises críticas que deverão, por fim, chegar a uma elaboração
de uma proposta teórica do conceito de memória(s) docente(s), ainda em andamento.
Assim sendo, tecemos neste artigo, um breve resgate de alguns trabalhos
desenvolvidos por pesquisadores brasileiros acerca dessa problemática. Nosso intuito
não corresponde em denegrir ou desvalorizar tais pesquisas, mas, somente, trazê-las à
111
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tona enquanto trajetória de estudos que apresentam lacunas que devem ser expostas
na esfera crítica educacional.
TRAJETÓRIA INICIAL SOBRE ESTUDOS ACERCA DA(S) MEMÓRIA(S) DOCENTE(S)
Apesar de já existirem trabalhos científicos na década de 1980, a ênfase nos
estudos sobre memória(s) docente(s) no Brasil tem a década de 1990 como destaque.
Até esse período, eram escassas as produções, sejam em livros, sejam em artigos.
Referente a este momento, destaca-se o pioneirismo dos textos de Zeila Demartini,
conforme indicam Bueno et al (2006). Ela exerceu bastante influência, por ter revelado
o cotidiano de escolas rurais em São Paulo por meio de memórias de professores e
alunos e pela discussão acerca de gênero na profissão docente (BUENO et al, 2006).
A partir deste momento surge um crescente de interesse e produções que
remetem ao movimento denominado de pesquisa (auto)biográficas. Sobre isso, Bueno
et al (2006) destacaram que
As histórias de vida e os estudos autobiográficos como metodologias
de investigação científica na área de Educação ganharam visível
impulso no Brasil nos últimos quinze anos. Em comparação com o
período anterior, a década de 1990 traz grandes mudanças,
apresentando um crescimento vertiginoso dos estudos que fazem uso
dessas metodologias, genericamente denominadas de autobiográficas
(BUENO et al, 2006, p. 387).

Destaca-se, no enunciado das autoras, a crítica à forma genérica no uso das
pesquisas autobiográficas. Tal postura deve estar atrelada ao fato de, na época, haver
apenas uma obra de referência, como veremos mais adiante.
Em relação ao aumento das pesquisas a partir deste método/metodologia,
existem, segundo as autoras, algumas motivações. Primeiro, a produção de trabalhos
apresentados no 1º Seminário Docência, Memória e Gênero na Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo – FEUSP; na Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação — ANPEd; e no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino
— ENDIPE. Segundo, o aumento do número de teses e dissertações em alguns
programas de Pós-graduação em educação do Brasil (BUENO et al, 2006). Nesse ínterim,
elas destacam, como sendo o terceiro motivo, o surgimento do Grupo de Estudos
Docência, Memória e Gênero da FEUSP, o GEDOMGE-FEUSP. A respeito desse grupo,
elas afirmam que
Data também desse período a criação do Grupo de Estudos Docência,
Memória e Gênero da FEUSP (GEDOMGE-FEUSP), no ano de 1994,
cujas concepções foram, em grande parte, tributárias dos trabalhos
liderados por Gaston Pineau, Pierre Dominicé e Marie-Christine Josso,
desenvolvidos na Universidade de Genebra, e que àquela altura já se
constituía em uma rede ampla de pesquisadores de vários países –
França, Itália, Canadá, Portugal, entre outros (BUENO et al 2006, p.
392).

Daí, infere-se as origens da inclinação de investigadores brasileiros a respeito dos
estudos autobiográficos. Temos com isso, a noção de que as produções de autores de
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outros países, que já apresentavam relativa consolidação no ambiente educacional,
promoveram o despertar em pesquisadores(as) brasileiros(as), que buscaram focar suas
investigações às práticas mais especificas da esfera educacional.
Há de se destacar que a própria nomenclatura do grupo remete ao ponto chave
de nossa discussão, corroborando com a ideia de que os interesses sobre a memória
eram evidentes. Correlativo a fase inicial desse grupo, o método autobiográfico era
utilizado sob duas perspectivas, a saber: “[...] para operar como dispositivo de formação
e, ao mesmo tempo, como instrumento de pesquisa” (BUENO et al, 2006, p. 392).
Já nas palavras de Souza (2008, p. 96),
A criação e atuação do Grupo de Estudos Docência, Memória e Gênero
(GEDOMGE-FEUUSP) marcam as primeiras experiências com pesquisas
(auto)biográficas como práticas de formação, através das
aproximações das memórias e trajetórias de professoras com seus
percursos e aprendizagens da docência, entrecruzando com questões
de gênero.

Desse processo, percebemos que as duas perspectivas – Bueno et al (2006);
Souza (2008) – apontam o interesse em um dos principais temas de pesquisadores
brasileiro desde a década de 1980, a formação do sujeito; além de assinalar uma
tentativa de articulação entre a teoria e metodologia em investigações nas áreas das
Ciências Humanas e Sociais por meio do chamado método autobiográfico. Notamos
ainda que a atribuição do termo memória se apresentou de maneira bastante imprecisa
e vaga.
Também é de grande importância ressaltar que um dos primeiros textos
publicados por membros deste Grupo, intitulado Docência, Memória e Gênero: estudos
alternativos sobre a formação de professores, no ano de 1993, na Revista Psicologia USP.
Nele, as autoras Bueno, Sousa, Catani e Souza (1993, p. 299) analisam
Os fundamentos teóricos e as potencialidades práticas de professores
baseadas em interpretações autobiográficas e relatos de formação
intelectual. Discute questões teóricas relativas à memória individual e
coletiva, aos processos tradicionais de educação docente e aos
estudos sobre gênero, em especial sobre a condição feminina e o
trabalho de magistério. Destaca e analisa também a fecundidade da
proposta de geração de uma contra-memória profissional, mediante a
produção de autobiografias e relatos, no processo de formação
continuada de professores.

É importante salientarmos que todos esses elementos têm como momento
histórico a fase de transição em que a educação brasileira passava, através de teorias,
novos autores, produções acadêmicas, debates em Encontros e Congressos, e
documentos sobre Educação. Podemos enfatizar, por exemplo, a Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, inicialmente chamada Comitê
Nacional de Pró-formação do Educador – CONARCE, na década de 1980, cujo objetivo
era de promover as articulações das discussões acerca da formação e profissionalização
docente no país. As batalhas empreendidas ao longo de décadas desencadearam a
elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394/96 (BRASIL,
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1996). Aqui, termos referentes à profissionalização docente tomaram grande impacto
no cenário educacional, principalmente pela luta em se ter professores com formação
em nível superior.
Além desses fatores, nas palavras de Bueno et al (2006, p. 391-392), essa fase
propiciou
Com efeito, o acesso a textos publicados em Portugal e distribuídos
aqui, reunindo colaborações de autores portugueses, franceses,
suíços, italianos, com teorias e investigações sobre o método
autobiográfico como recurso metodológico e como fonte de pesquisa,
foi um dos aspectos definidores do cenário que se desenha nos anos
de 1990. A publicação em Portugal, em 1992, de Vida de professores
e Profissão professor, duas coletâneas organizadas por Antonio Nóvoa
(1995a; 1995b), teve enorme repercussão no Brasil. Essas coletâneas
contaram com a participação de autores de diferentes países – Ivor
Goodson e Peter Woods, da Inglaterra; Miriam Ben-Peretz, de Israel;
José Gimeno Sacristán e José Manuel Esteve, da Espanha; Daniel
Hameline, da Suíça; Michäel Huberman, do Canadá; dentre outros
autores – que depois vieram a se tornar referências para muitos
trabalhos no Brasil. Antes disso, em 1988, Nóvoa havia organizado com
Mathias Finger uma outra obra, O método (auto)biográfico e a
formação (1988), que já havia despertado grande interesse no
contexto lusófono e acabou também chegando às mãos de muitos
pesquisadores brasileiros.

Não por acaso que pesquisadores brasileiros foram buscar em autores
estrangeiros subsídios que pudessem auxiliar no movimento de profissionalização
emergente em nosso país. Vários dos autores mencionados na citação, já possuíam forte
empenho e relativa valorização em seus países de origem, cuja ideia de formação e
profissionalização já se apresentavam bem avançadas em relação ao Brasil, o qual, por
diversos fatores, dava seus primeiros passos.
Ainda sobre a fala das autoras, observamos uma significativa influência da
coletânea de textos organizadas por António Nóvoa e Matthias Finger em 1988,
intitulada O método (auto)biográfico e a formação, que contou com autores como de
Franco Ferrarotti, Marie-Cristine Josso, Pierre Dominicé, Gaston Pineau, Matthias
Finger, Adéle Chené, e António Nóvoa, cuja preocupação era a de problematizar uma
nova teoria sobre formação, principalmente ligada a adultos. Nesse sentido, usou-se o
método (auto)biográfico como aporte teórico.
A partir desses autores, vários pesquisadores brasileiros começaram a delinear
em vários Grupos de Trabalhos (GTs) a discussão sobre método ou abordagem
(auto)biográficas. Podemos citar como exemplo o GT 2 da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação – ANPED, intitulado História da Educação, que
aparece como um dos principais fomentadores de discussões sobre a temática.
BREVE REVISÃO DE ESTUDOS ACERCA DA(S) MEMÓRIA(S) DOCENTE(S)
Destacados os pressupostos inicias dos debates sobre memória docentes no
Brasil, passamos agora a apresentar neste tópico um breve quadro de alguns trabalhos
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que utilizaram os termos memória(s) docente(s), memória de professores ou não
utilizam o termo, mas trabalham com esse tipo de memória.
Iniciamos esta pesquisa frisando alguns textos da coletânea organizada por
António Nóvoa e Matthias Finger em 1988, O método (auto)biográfico e a formação,
pois, conforme observamos, esta obra foi uma das pioneiras na difusão de estudos
relacionados à memória, apesar de seu objetivo inicial não ter sido este.
Trabalhando com o método biográfico, Ferrarotti (2010) discute em seu trabalho
intitulado Sobre a autonomia do método biográfico, publicado originalmente em 1979,
a renovação metodológica proporcionada pelo método. Para ele, “[...] o método
biográfico situa-se numa encruzilhada da investigação teórica e metodológica das
ciências do homem” (FERRAROTTI, 2010, p. 36). Isso se deve à especificidade do
método, que se configura de maneira plural. Segundo o autor, essas especificidades são
a inversão do uso dos materiais biográficos secundários para os primários; a recorrência
à subjetividade do conhecimento do sujeito; a implicação da historicidade do sujeito; o
entendimento da relação entre singular e universal; as experiências vividas; o erlebnis –
vivência, experiência vivida –, entre outros elementos (FERRAROTTI, 2010).
Esses elementos permitem entender que o método biográfico está para além da
metodologia que explora aspectos quantitativos e experimentais, ou seja, dentro dos
paradigmas epistemológicos clássicos, como o próprio autor ressalta (FERRAROTTI,
2010). Desse modo, o autor assume que “A especificidade do método biográfico implica
a ultrapassagem do quadro lógico-formal e do modelo mecanicista que caracterizam a
epistemologia científica dominante” (FERRAROTTI, 2010, p. 49). Essa ultrapassagem
refere-se, entre outros elementos, à mensuração do sujeito em esquemas ou estruturas
fixas, sedimentadas, imutáveis que caracterizavam as pesquisas sociológicas mais
remotas.
Nesse sentido, Ferrarotti (2010) defende o método biográfico como uma opção
e alternativa na realização de mediações entre as ações e a estrutura, entre a história
individual e a história social.
Em outro texto da mesma coletânea, intitulado Da formação do sujeito... ao
sujeito da formação, datado de 1978, Marie-Christine Josso (2010) propõe-se a discutir
sobre uma teoria da formação de adultos. Nesse sentido, afirma que
Se damos alguma importância à elaboração de uma teoria da
formação específica a uma ciência da educação, é porque nos parece
indispensável mostrar de que forma as atividades educativas
mobilizam uma pluralidade de dimensões copresentes em que
aprende. Nos nossos trabalhos sobre “procura de formação”
mostramos a plurifuncionalidade da formação contínua. (JOSSO, 2010,
p. 62. Grifos da autora).

Percebe-se que a intenção de Josso é de desenvolver um aporte teórico que
possibilite estudar as múltiplas dimensões do sujeito. De maneira mais específica, a
autora busca desenvolver uma investigação-formação. Para isso, ela apresenta a
biografia educativa, que consiste em uma reflexão parcial de um determinado percurso
da vida do sujeito, orientada em um interesse específico (JOSSO, 2010). Diferente da
história de vida, que engloba diversos pontos da vida do sujeito, a biografia educativa
centra-se em algo mais delimitado em relação ao sujeito, que em todo caso, está ligado
a sua formação.
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Digamos sucintamente que a Biografia Educativa designa uma
narrativa centrada na formação e nas aprendizagens do seu autor, que
não é classificada como “auto” à medida que o iniciador da narrativa
é o investigador e, por fim, que o interesse da Biografia Educativa está
menos na narrativa propriamente dita do que na reflexão que permite
sua construção. (JOSSO, 2010, p. 64. Grifos da autora).

Percebe-se, a partir desse trecho, a inversão da dinâmica que a Biografia
Educativa propõe nos estudos relacionados à formação. Ao invés de se pensar no
produto final, a narrativa concreta, digamos assim, a pesquisadora propõe pensarmos
no processo gerado através da construção da narrativa. Acima de tudo, porém sem
deixar de lado outros elementos de análise, o processo de reflexão do sujeito que narra
é bastante relevante, na investigação-formação, que naquele momento a autora
desenvolvia. Torna-se mais relevante por fazer o sujeito pensar na sua interioridade, por
chamar a atenção para suas dimensões particulares, ou seja, a dimensão singular do
sujeito. Desse modo põe “[...] o educando face às suas responsabilidades na
aprendizagem em curso” (JOSSO, 2010, p. 67) e permite “[...] ao educando ser sujeito e
objeto da sua investigação, por efeito da distanciação que implica a escrita do que foi
pensado [...] (JOSSO, 2010, p. 67).
Nesses fragmentos, talvez fique mais evidente aquilo que Ferrarotti (2010)
chamou de encruzilhada da investigação teórica e metodológica das ciências do homem.
Aqui, percebemos a dinâmica que essa busca de uma teoria da formação aponta: o
sujeito pode ser investigador, investigado e/ou os dois. Depende do horizonte que se
apresenta e que o sujeito enxerga.
Josso (2010) continua em outro item, chamado dos percursos de formação aos
processos de formação, destacando que nas narrativas os motivos integrados são a
autonomização/conformização;
responsabilização/dependência;
interioridade
exterioridade. Esses, são processos de equilíbrio, e dialética, existentes, ou que
deveriam existir, ao se narrar uma biografia educativa.
Concluindo o seu texto, a autora declara,
O ser em formação só se torna sujeito no momento em que a sua
intencionalidade é explicitada no ato de aprender e em que é capaz de
intervir no seu processo de aprendizagem e de formação para
favorecê-lo e para reorientá-lo.
Assim, podemos “ser adultos” aos olhos de numerosos critérios
socioculturais – maioridade legal, exercício dos direitos cívicos,
exercício de responsabilidades profissionais, casamento, paternidade
ou maternidade – e, no entanto, não sermos sujeitos que vivem
conscientemente uma idade adulta, da qual cada um deve definir o
horizonte que lhe atribui (JOSSO, 2010, p. 79. Grifos da autora).

Percebemos, então, a partir da citação, a subjetividade e a relatividade que
perfazem em o processo de formação dos sujeitos até sua autonomização.
O texto seguinte da coletânea é de Pierre Dominicé, cujo título é O processo de
formação e alguns dos seus componentes relacionais. O autor parte do seguinte
entendimento: “[...] não há formação sem modificação, mesmo que muito parcial, de
um sistema de referências ou de um modo de funcionamento” (DOMINICÉ, 2010, p. 83).
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O eixo articulador do texto também é uma teoria da formação de adultos. E, para
desenvolver seu trabalho, o autor recorre, também, à biografia educativa.
Essa recorrência à biografia educativa levou-o ao encontro com a abordagem
biográfica, e com ela, identificar os mecanismos em jogo na formação do adulto, a saber:
o processo de formação, o processo de conhecimento e o processo de aprendizagem
(DOMINICÉ, 2010). A compreensão depreendida pelo autor no percurso de sua
investigação é de que “[...] o objetivo teórico da investigação ou a busca de uma teoria
da formação tornam-se, então, indissociáveis de um aprofundamento da análise que
cada um pode fazer sobre sua formação” (DOMINICÉ, 2010, p. 86). Sendo assim, “O que
dá especificidade à nossa investigação é querer determinar por que processos os adultos
se formaram, sendo aqui entendida a formação no sentido de uma construção
progressiva que se manifesta numa história de vida” (DOMINICÉ, 2010, p. 87). Essa
construção permite a dinâmica em que o pesquisador se refere: a do percurso de vida e
dos significados que lhe atribui (DOMINICÉ, 2010).
Buscando entender o caráter de transformações dos adultos, o autor destina
parte do texto ao universo familiar e, em seguida, ao processo de autonomização do
sujeito dessa família. Desse percurso, o autor chega à conclusão que “O essencial da
formação reside no processo” (DOMINICÉ, 2010, p. 89). E, esse processo é sempre
formado a partir do campo relacional e ligado às soluções dos conflitos e tensões da
própria vida (DOMINICÉ, 2010).
À guisa da conclusão, o autor afirma que “[...] a formação corresponde a um
processo global de autonomização, no decurso do qual a forma que damos à nossa vida
se assemelha – se é preciso utilizar um conceito – ao que alguns chamam de identidade”
(DOMINICÉ, 2010, p. 85). Esse entendimento põe em evidência a complexidade e a
coexistência da formação do sujeito com a identidade, algo que não estava bem
explicada na época.
Apesar de ter tido uma forte resistência em sua difusão, as influências dos
estudos autobiográficos na área educacional são bem notórias na atualidade.
Prosseguindo no percurso de obras que influenciaram as pesquisas sobre
memória(s) docente(s) no Brasil, destacamos o livro de António Nóvoa, intitulado Vida
de professores. Essa obra é uma coletânea de artigos em que estão presentes textos do
próprio Nóvoa, de Michaël Huberman, de Ivor F. Goodson, de Mary Louise Holly, de
Maria Conceição Moita, de José Alberto M. Gonçalves, de Maria Madalena Fontoura e
de Mirim Ben-Peretz.
Na apresentação da obra, Nóvoa (1995, p. 9. Grifos do autor) informa o objetivo
dos autores.
A presente obra procura chamar a atenção para as vidas dos
professores, que constituíram, durante muitos anos, uma espécie de
“paradigma perdido” da investigação educacional. Hoje sabemos que
não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo
numa profissão fortemente impregnada de valores e de ideais e muito
exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação humana.

As preocupações principais do livro estão atreladas às ideias de
profissionalização do professor, os aspectos pessoais e profissionais que estão
implicados na forma como os professores exercem sua prática docente, as perspectivas
sobre o ciclo profissional do professor, os percursos de formação e a transformação da
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carreira (NÓVOA, 1995; HUBERNMAN, 1995; GOODSON, 1995; HOLLY, 1995; MOITA,
1995; GONÇALVES, 1995; FONTOURA, 1995; BEN-PERETZ, 1995). Para a discussão desses
temas, foram utilizadas, metodologicamente, as estratégias baseadas a partir do
método, ou abordagem, (auto)biográficas.
Essas duas coletâneas – de Finger e Nóvoa (2010) e de Nóvoa (1995) – perfazem
o percurso inicial sobre estudos relacionados à memória docente no Brasil. Entretanto,
cabe a ressalva de que, apesar de não ficar bem definido, nessas obras, o uso do termo
memória, nem muito menos memória docente, entendemos que as pesquisas só foram
construídas através da recorrência a esse tipo memória, compreendida nesses estudos,
através de outras atividades da memória, por exemplo. Encontramos em alguns poucos
textos a menção ao termo memória ou algum elemento ligado a ela, e quando citados,
são fora de contexto. Como exemplo, podemos citar Dominicé (2010, p. 87), quando diz
“Os pais são objeto de memórias muito vivas”. Encontramos outro exemplo em
Goodson (1995, p. 65), no seguinte trecho “Se se tratasse apenas de uma reminiscência
pessoal, seria pouco relevante [...]”.
Adiante, destacamos as influências dessas obras anteriores em autores(as)
brasileiros(as), tais como, Catani, Bueno, Sousa, Souza, Chamlian, entre outras, nessa
fase inicial dos estudos que tratam sobre a memória docente no Brasil. Para um detalhe
maior sobre os percursos e as influências nos trabalhos acadêmicos que envolvem as
pesquisas sobre histórias de vida e autobiografias, e implicitamente a memória,
recomendamos a leitura do artigo Histórias de vida e autobiografias na formação de
professores e profissão docente (Brasil, 1985-2003) de Bueno, Chamlian, Sousa e Catani
(2006), que delineiam com mais especificidades essa fase. No entanto, não vamos aqui
repetir todos os trabalhos mencionados pelas professoras. Prosseguimos nesse breve
Estado da Arte, expondo outras pesquisas mapeadas por nós.
Passamos ao ano de 1995, data da publicação do livro A pesquisa em educação
e as transformações do conhecimento, em que há um artigo intitulado Sobre o conceito
de memória, de Vani Moreira Kenski. Nesse trabalho, a autora realizou um levantamento
teórico inicial do conceito de memória que a levou a destacar em um item o sentido
mitológico da memória, o sentido orgânico da memória, o sentido emocional da
memória individual, o sentido social da memória, o sentido cultural da memória, o
sentido ficcional da memória. Em todas essas partes, a autora se preocupa com os
sentidos que a memória é tomada em cada um dos aspectos destacados, mas sem
grandes aprofundamentos. Em seguida, em outro item, intitulado o sentido da memória
no fim de século, ela refere-se ao sentido tecnológico da memória. E, por fim, o sentido
virtual da memória, hoje (KENSKI, 1995).
Em nenhum momento há uma menção aos fenômenos da memória, nem ao que
vem a ser um conceito explicito de memória docente. O fato nos surpreende,
principalmente por o livro trazer uma coletânea de artigos referentes aos estudos
relacionadas à Educação.
Posterior a esse momento, encontramos o livro História de Professores: leitura,
escrita e pesquisa em educação, organizado por Kramer e Jobim (1996). Sob uma
perspectiva mais crítica, baseada em autores como Walter Benjamin, Mikhail Bakhtin e
Lev Vygostsky, as autoras trazem uma investigação que tem como eixo central das
discussões a linguagem sobre as experiências de professores com a cultura e a história,
através da narrativa.
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Os textos que compõem a coletânea tomam essa noção e se baseiam na parte
metodológica, no método autobiográfico/história de vida (JOBIM e SOUZA; KRAMER,
1996), e recorrem à narrativa para o desenvolvimento dos trabalhos (JOBIM e SOUZA;
KRAMER, 1996; NUNES; PEREIRA, 1996; JOBIM e SOUZA, 1996; MEIRELES et al 1996;
LETA et al 1996; GUIMARÃES et al 1996).
Entendemos que o trabalho das autoras é de grande valia, principalmente por
trazer um novo olhar aos estudos referentes às narrativas, à linguagem, ao discurso
sobre os professores e ao processo de profissionalização deles. Entretanto,
entendemos, também, que as autoras trabalham com a memória docente, mas em
nenhum momento há uma teorização sobre o tema, nem muito menos há uma menção
sobre o conceito que está embutido no uso do termo.
Prosseguindo na revisão, encontramos o livro Memórias de professores: história
e histórias, organizado por Maria Teresa de Assunção Freitas, datado de 2000. Assim
como nas demais obras, este se caracteriza por uma coletânea de artigos. Encontramos
abertamente a utilização do termo memória logo no título da obra, assim como no
decorrer dos artigos. A autora destaca, com mais especificidade a recorrência à memória
de professoras aposentadas (FREITAS, 2000). Principalmente em passagens como
“Através da memória destas professoras, pudemos entrever a escola de sua infância
[...]” (FREITAS, 2000, p. 5), ou em “Uma viagem para qual utilizamos além da memória
outros meios de transporte” (LOPES; VALENTE, 2000, p. 27), ou ainda
Para aflorar o passado, é preciso puxar o fio da memória das
professoras aposentadas. Memória que vai construindo um novo
conhecimento sobre o mundo da leitura e escrita ao mesmo tempo
em que vai fazendo com que cada narradora se encontre consigo
mesma” (FREITAS, 2000, p. 32).

Contudo, semelhante aos demais trabalhos já citados, não há nenhuma
explanação teórica sobre o conceito memória, na obra. Além desse fato, entendemos
mais uma vez que a memória trabalhada nos textos são aquelas relacionadas à docência.
Apesar dessa lacuna, destacamos o grande empreendimento das autoras dos
textos contidos no trabalho em ressaltar as memórias de professoras aposentadas do
Estado de Minas Gerais, tornando-se um livro bastante importante, principalmente
pelas análises produzidas.
Temos no ano de 2003, a publicação do livro Práticas de Memória Docente
organizado por de Ana Chrystina Mignot e M. Teresa Santos Cunha. Também uma
coletânea de artigos, a obra reúne textos sobre o cotidiano escolar, diários de
professores, autobiografias, fichas de observação de sala de aula, cadernos de
planejamentos, memoriais, entre outros escritos dos professores(as), mediados a partir
da memória docente.
Em um dos trechos que é mencionado o termo memória, Mignot e Cunha (2003,
p. 10) afirmam que: “A escrita de professores e professoras é objeto de análise dos
artigos aqui reunidos, visando enriquecer as discussões sobre as práticas de memória
docente construídas na escola e sobre a escola, as quais, por sua vez, também a
constroem”.
No texto de Mignot (2003, p. 138) encontramos, em um primeiro momento, “A
infância, a família, o espaço doméstico, enfim, a esfera do privado ocupa grande parte
das reminiscências de mulheres que nasceram a partir de 1879 [...]”. Em um segundo
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momento, “Quando se deixa dominar pelas lembranças escolares [...]” (MIGNOT, 2003,
p. 140). Encontramos ainda “O relato dessas professoras sobre si mesmas não se esgota
na rememoração do privado” (MIGNOT, 2003, p. 141). Apesar do uso de termos que
remetem à memória, tais como, reminiscência, lembrança, e rememoração, a autora
também não discute a relação que esses elementos possuem com a memória, nem com
a memória docente.
No texto de Catani e Vicentini (2003, p. 149) as autoras afirmam logo de início
“Busca-se aqui analisar a maneira pela qual as lembranças de sala de aula aparecem em
autobiografias escritas por professores aposentados [...]”. Em outro momento elas
declaram “[...] as relações estabelecidas com as pessoas da comunidade nas quais
atuaram constituíram temas recorrentes nas reminiscências dos professores analisados
aqui [...]” (CATANI; VINCENTINI, 2003, p. 150). Apesar da utilização dos termos, também
não há uma explicação sobre seu conceito.
Assim, percebemos, novamente, a lacuna deixada pelas autoras da obra, tendo
em vista que já no título, Práticas de Memória Docente, há uma menção ao termo,
criando uma expectativa sobre uma possível definição terminológica.
Encontramos em outra fase da nossa revisão, a coletânea de textos composta no
livro Vozes da Educação: memórias, histórias e formação de professores. A coletânea,
organizada por Inês Ferreira de Souza Bragança, Mairce da Silva Araujo, Marcia Soares
de Alvarenga e Lúcia Velloso Maurício (2008), traz textos apresentados durante o III
Seminário de Educação, organizado pelo Núcleo de pesquisa e Extensão Vozes da
Educação: Memória e História das Escolas de São Gonçalo da UERJ.
Na obra, encontramos textos de Maria Tereza Goudard Tavares, Ricardo Vieira,
Clarice Nunes, Elizeu Clementino de Sousa, Carmen Lúcia Vidal Pérez, João Wanderley
Geraldi, Luciano Mendes De Faria Filho, José Gonçalves Gondra, Libânia Nacif Xavier,
Mário chagas e Bravo Nico. Há uma variedade metodológica e teórica nas diversos
trabalhos, que vão de cartografias da memória, passando por biografias educativas,
narrativas biográficas, até textos de cunho documental e bibliográficos sobre o tema
memória(s). Novamente, destacamos o uso e abuso do termo memória sem uma devida
explanação conceitual. Mais do que nos outros textos enfatizados, os capítulos desse
livro mencionam de maneira mais aberta a recorrência à memória. Porém, existe ainda
a carência de uma discussão teórico mínima sobre o tema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises fomentadas nesta discussão possibilitam entender parcialmente as
trajetórias de difusão, desdobramentos e problema em pesquisas sobre memória(s)
docente(s). A falta de teorização sobre o conceito de memória docente apresenta um
gigantesco impacto nas pesquisas subsequentes, como observamos. E isso, faz-nos
enxergar ao menos duas vias de compreensão. Uma, de que as influências de trabalhos
pioneiros como de Nóvoa e Finger (2010) e Nóvoa (1995a;1995b) tenham camuflados
os aspectos teóricos sobre o fenômeno mnemônico, acarretando uma sobrecarga no
aspecto metodológico nas pesquisas. Outra, que a lacuna não tinha sido identificada,
desencadeando lacunas epistemológicas imensuráveis.
Apesar disso, entendemos que esse percurso foi, en somme, de grande
importância como propulsor das investigações que atualmente ainda se desenvolvem.
Cabe destacar que nossa problematização não visa ancorar um pressuposto definitivo e
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universalista do termo, como visava a construção de ideias iluministas, por exemplo,
mas propor embasamentos que nos aproximem de uma teorização mais ligada ao
fenômeno da memória, que em todo caso é seletiva, e aprofundá-la num futuro
próximo.
Uma vez mais destacamos, não estamos aqui excluindo o percurso trilhado pelos
autores(as) citados anteriormente, mas identificando uma lacuna deixada por eles e
elas. Percebemos que vários trabalhos usavam o termo memória docente, memórias
docentes, memória de professor ou professora, ou nem sequer usavam. Contudo, no
decorrer da leitura dessas referências identificamos que os(as) autores(as) acabam
camuflando, ocultando ou destoando a temática de tal maneira que privilegiam mais a
metodologia e os resultados do que o tema e sua teorização. Não estamos afirmando
que a metodologia e/ou os resultados são menos importantes que a definição teórica.
Estamos apenas buscando desenvolver subsídios teóricos para uma formulação
conceitual que possa nos trazer uma possível explicação para nossas dúvidas iniciais.
Identificamos uma grande preocupação com a parte metodológica, em
detrimento, em muitos casos, do aspecto teórico sobre o fenômeno. Entendemos que
essa preocupação metodológica advém dos trabalhos pioneiros contidos no livro O
método (auto) biográfico e a formação, organizado por Nóvoa e Finger (2010). Nesse
livro, os diversos autores abordam, enfaticamente, mais as questões metodológicas, tais
como as histórias de vida, (auto) biografias e narrativas de si, como caminho a se
conseguir chegar às experiências profissionais e pessoais das pessoas; a construção de
uma teoria da formação, principalmente de adultos e as potencialidades de uso desse
método e das abordagens. Contudo, entendemos que somente a partir do alcance
conceitual da memória é que tais metodologias podem ser devidamente empregadas.
Concluímos, ressaltando que apesar dos conceitos memória, e memória docente
não estarem sempre evidentes nos trabalhos desses autores e autoras, de uma forma
ou de outra, a recorrência às experiências de vida tanto procurada, ocorrem através da
memória, por meio das narrativas/discursos (sejam orais ou escritos). É um fenômeno
evidente, mas que, ao nosso entendimento foi pouco, ou não foi, mencionado. Apesar
do hiato deixado em relação ao termo, pensamos e avaliamos qualitativamente que, os
ganhos são maiores que os prejuízos ao campo educacional, tendo em vista a dinâmica
epistemológica proporcionada às diversas esferas da educação.
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