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COMO ME TORNEI PROFESSOR? Narrativas de docentes a partir de cartas sobre o 

processo de construção da identidade profissional 

 
Ingrid Mainara Gomes do Nascimento1 

Iure Coutre Gurgel2 

Neurivan Paulo de Oliveira3 

 

 

 
RESUMO 

A trajetória dos docentes é algo que merece ser discutido e divulgado, como forma de 

mostrar a importância dessa profissão para a sociedade, destacando as características 

de resistência nos mais diversos desafios que surgem na trajetória. Nesse contexto, a 

presente pesquisa, tem como objetivo analisar a trajetória profissional de educadores 

a partir da construção de cartas, para compreender os muitos aspectos dessa profissão, 

desde quando iniciaram, até os desafios enfrentados nos dias atuais. Dentre alguns 

teóricos, utilizados na pesquisa, destacamos as contribuições de Guisso (2017), Moita 

(2005) e Libâneo (2002). Sobre a metodologia da pesquisa, a mesma é de abordagem 

qualitativa através de uma pesquisa de campo e descritiva. Para obtenção dos dados, 

foi solicitado a seis professores de diferentes cidades do interior do RN, que 

escrevessem cartas relatando suas experiências na docência, desde o início do ingresso 

no magistério até os desafios enfrentados no decorrer da docência. A escolha pela 

produção de cartas, deu-se por considerarmos ser um instrumento possível de uma 

maior liberdade de expressão e reflexão, onde a remetente expressa, de forma singular 

e pessoal seus anseios, experiências e aprendizados aos destinatários. Assim, a partir 

da operacionalização da pesquisa, destacamos que os resultados evidenciados 

apontam ter sido possível compreender que as experiências da docência são momentos 

de grande importância para os educadores, por se tratar de momentos necessários para 

o docente aprender sobre o que é ser professor, refletir sobre sua prática e assim, 

vencerem situações adversas no dia a dia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem da docência. Cartas; Desafios; Experiências 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que caracteriza um bom profissional não é somente o seu nível de conhecimentos, 

mas, também, a forma como este profissional lida com os desafios que surgem a partir da 

escolha da sua profissão. Assim, a trajetória dos profissionais da educação, é algo que merece 

ser discutido e divulgado, como forma de mostrar a importância da profissão docente para a 

sociedade, destacando as características de resistência nos mais diversos desafios que surgem 

na trajetória. E nesta perceptiva, como destaca Bosi, (2003, p. 69) “Uma história de vida não é 

feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar [...]. 

A pedra de toque é a leitura crítica, a interpretação fiel, a busca do significado que transcende 

aquela biografia [...]”.  

Ou seja, é muito importante que as pessoas divulgarem suas trajetórias, para outros se 

espelharem e buscarem seguir bons exemplos, que ditam os caminhos para o sucesso nos mais 

 
1 Graduanda em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E-mail - 

mainaragomes1@hotmail.com;  
2 Professor do curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu da UERN. Doutorando em Educação pela 

Universidade Estadual do Ceará. E-mail – yurecoutre@yahoo.com.br;  
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diversos aspectos da vida, e em relação aos professores, como já mencionado, a ênfase nessa 

divulgação das experiências vivenciadas é ainda mais importante, para que se conheça de forma 

profunda a vida do educador, seus anseios e desafios, nos mais diversos contextos, e isso servirá 

de exemplo pra os demais que escolherem seguir nessa trajetória docente que é tão complexa, 

mas tão gratificante. 

Dessa forma, professor é um profissional que tem características específicas e que tanto 

no passado como no presente, sempre esteve diante de inúmeras dificuldades, mas, também 

diversas possibilidades de superar os obstáculos, na busca de uma atuação que tenha um real 

sentido tanto para ele como para os seus alunos, e desse modo, falar sobre a trajetória 

profissional dos educadores é algo de grande relevância para uma visão mais detalhada sobre a 

vida desses profissionais. Nesse contexto, a presente pesquisa, tem como objetivo analisar a 

trajetória profissional de educadores, para compreender os muitos aspectos dessa profissão, 

desde quando iniciaram, até os dias atuais. Para a obtenção dos dados da pesquisa, foi realizada 

iniciante uma revisão da literatura sobre essa temática, através de estudos como de Guisso 

(2017), Moita (2005) e Libâneo (2002), e em seguida foi realizada uma pesquisa de campo, 

tendo como contribuintes seis professores de vários municípios, com o intuito de obter um 

relato sobre a trajetória educacional, descrevendo suas experiências na atuação docente.  

 Nessa perspectiva, é possível compreender que as experiências da docência são 

momentos de grande importância para os educadores, pois, essa profissão é algo desafiador, 

onde alguns conseguem vencer as situações adversas do dia a dia do ensino e crescem em sua 

profissão, porém, outros desistem no meio do caminho diante das diversas dificuldades que 

testam a coragem, mas sem dúvida, é a partir das dificuldades da trajetória docente que esse 

profissional cresce e amplia seus horizontes. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O professor é um profissional que tem características específicas e que tanto no passado 

como no presente, sempre esteve diante de inúmeras dificuldades, mas, também diversas 

possibilidades de superar os obstáculos, na busca de uma atuação que tenha um real sentido 

tanto para ele como para os seus alunos. Assim, a realização profissional é uma necessidade do 

educador, que não deve atuar desmotivado, mas, com um ânimo novo a cada dia, se construindo 

a cada situação e buscando crescer enquanto profissional da educação e formador de sujeitos 

críticos e reflexivos na sociedade. 

Nesta perspectiva, em relação à construção profissional do educador, ou seja, sua 

identidade docente, Vianna (1999, p. 52) destaca que,  

 
A identidade é um processo de construção histórica reajustada ao longo das 

diferentes etapas da vida e de acordo com o contexto no qual a pessoa atua, 

uma construção que exige constantes negociações entre tempos diversos do 

sujeito e ambientes ou sistemas nos quais ele está inserido. 

 

Conforme mencionado, a formação da identidade docente é um processo continuo e 

variado, dependendo de cada pessoa e de cada contexto vivenciado, se, por exemplo, o professor 

atua na zona rural ou na zona urbana, são nesses contextos que esse profissional vai se construir 

e aprender a se identificar como educador ou não, e assim, através das diversas situações em 

sala de aula, onde a cada dia o professor se depara com acontecimentos diferentes, existe a 

possibilidade de uma reflexão e busca de alternativas mais adequadas para resolver as questões 

surgidas e isso proporciona um crescimento profissional significativo.  

Assim, a profissão docente é algo desafiador, onde alguns conseguem vencer as 

situações adversas do dia a dia do ensino e crescem em sua profissão, porém, outros desistem 
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no meio do caminho diante das diversas dificuldades que testam a coragem ou não dos 

educadores, pois, a profissão de educador segundo Libâneo, (2002, p. 25), “[...] tem sido 

abalada por todos os lados: baixos salários, deficiências de formação, desvalorização 

profissional implicando baixos status social e profissional, falta de condição de trabalho, falta 

de profissionalismo etc.”. 

Diante disso, exige-se muito amor e dedicação no ensino, pois, muitos são as situações 

contrárias que desmotivaram a muitos na trajetória docente, devendo-se vencer, como 

mencionado, a desvalorização da profissão, as questões salariais e diversas outras questões que 

tornam a educação algo complexo, e dessa forma, torna-se difícil conseguir êxito profissional 

na atuação, desde quando surgiu essa atividade de ensinar até os dias atuais, e confirmando 

essas questões, Lima (2012, p.163) vem explicar que,  

 
[...] não é fácil, no Brasil, sobreviver dessa profissão (salários baixos, jornada 

extensa e condições materiais difíceis) nem, tampouco, sobreviver nessa 

profissão, considerando o desgaste físico, emocional e cultural (pouco tempo 

e estímulo para se atualizar) a que os professores são, em geral, expostos em 

sua trajetória profissional. Essa realidade torna-se bem mais explícita diante 

das recorrentes “novas exigências” criadas para cumprimento pelos 

professores. Nesse contexto, não é fácil ao professor desenvolver uma imagem 

positiva da profissão docente. [...]. 

 

Dessa forma, é destacado que é difícil sobreviver da profissão docente e na profissão 

docente, pois, a valorização do professor não atende ao esperado e sempre os educadores 

enfrentaram desafios dos mais diversos tipos, com condições precárias de trabalho 

principalmente na zona rural onde os recursos investidos são menos ainda, mesmo na atualidade 

onde a educação do campo tem se destacado como uma educação eficiente, sendo que, isso 

acontece principiante pelos governos que não veem a educação como prioridade e não 

entendem a realidade dos educadores que muitas vezes andam vários quilômetros a pé para 

desenvolver seu trabalho com zelo e dedicação, faltando assim, mais políticas de governo que 

atendam as necessidades dos educadores e da educação como um todo, e então, os professores 

passem ter mais valor na sociedade. 

Frente a essas questões, é importante destacar que os educadores devem seguir em frente 

e não desistir de sua profissão, pois, os desafios sempre existirão em qualquer momento 

histórico da educação, pois, segundo Guisso, (2017, p. 21). “entende-se que o desafio leva ao 

movimento, à busca, à aprendizagem, à superação”  

Ou seja, é a partir das dificuldades da trajetória docente que esse profissional cresce e 

amplia seus horizontes, como no momento atual de pandemia, onde os educadores se veem 

obrigados a se adequar de forma emergencial ao ensino remoto, mesmo não tendo tido uma 

formação específica para isso, tendo então, que aprender as lidar com qualquer coisa contrária 

e nova se tronando cada dia mais forte e superando tudo e todos na busca de desenvolver um 

bom trabalho que resulte na formação integral dos sujeitos e assim, cumprir essa missão que os 

educadores receberam quando aceitam seguir essa trajetória profissional do ensino.  

 

 

METODOLOGIA  

 

          A pesquisa foi realizada mediante os procedimentos metodológicos descritos a seguir, 

onde, são destacados aspectos relacionados os objetivos, aos procedimentos realizados e a 

abordagem do problema de pesquisa.  

Com relação aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva, pois, conforme mostra Gil 

(2008, p. 28) essas pesquisas: 
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Têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. As pesquisas descritivas são [...] as que habitualmente 

realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática.  

 

Desta forma, conforme mencionado, este trabalho buscou esclarecer, através de teorias, 

e de uma pesquisa de campo, como acontece a trajetória profissional de educadores, trazendo 

assim, uma explicação detalhada sobre os caminhos de um educador na busca de desenvolver 

um bom trabalho, para uma atuação significativa na vida dos alunos.  

         Referente aos procedimentos que foram realizados para obtenção dos dados do estudo foi 

realizada primeiramente uma pesquisa bibliográfica através de trabalhos publicados, como 

livros, artigos, revistas etc., que relatam teorias e conhecimentos de diversos autores como, 

Guisso (2017), Moita (2005), Libâneo (2002), entre outros, sobre o assunto em análise. E 

também foi realizada uma pesquisa de campo com seis professores de vários municípios, onde, 

por meio de cartas esses professores descreveram sua trajetória profissional. Em seguida, 

analisamos as respostas dos seis professores, para assim chegarmos a uma ideia de como se dá 

a trajetória profissional desses educadores. Por questões éticas, os professores participantes da 

pesquisa foram chamados de “P1”, “P2”, “P3”, P4, P5 e P6. 

       Sobre a abordagem do problema, foi uma pesquisa qualitativa, por não ser necessário 

utilizar instrumentos estatísticos em sua materialização. Pois, conforme Richardson (1999), a 

principal diferença entre uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa é o fato da qualitativa não 

utilizar instrumentos estatísticos em relação ao processo de análise de um problema.  

 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

A trajetória profissional de educadores é algo que merece ser discutido e divulgado, 

como forma de mostrar a importância da profissão docente para a sociedade, destacando os 

muitos desafios para atuar de forma eficiente, com uma visão de contribuição na formação 

integral dos sujeitos. Nesta perspectiva, em relação a docência Nóvoa (1995, p. 10) afirma que 

"esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a compreender em toda a 

sua complexidade humana e científica", ou seja, é fundamental a divulgação das mais diversas 

experiências práticas dos professores para que a sociedade venha compreender a realidade da 

atuação docente, gerando assim, uma maior valorização dos profissionais da educação.  

Atualmente são muitos os obstáculos que os educadores enfrentem diariamente nos 

ambientes educacionais, mas, antigamente os desafios eram bem maiores, pela falta de recursos 

e de uma valorização e reconhecimento que apoiasse o profissional da educação.  

Diante disso, seis educadores participaram dessa pesquisa e através de cartas 

descreveram sua trajetória profissional, explicando diversos aspectos que esclarecem os 

caminhos de um educador na busca de desenvolver um bom trabalho, para uma atuação 

significativa na vida dos alunos.  

Na análise as cartas, é respeitado o anonimato dos professores participantes, e assim, 

foram denominados de P1, P2, P3, P4, P5 e P6.  

Na primeira carta (P1) começa relatando o tempo que durou a sua trajetória profissional. 

A mesma relata que o inicio deu-se através de um convite para assumir uma sala de aula em 

uma escola de zona rural. Para ela foi um momento marcado por muitas dificuldades, entre 

tantas, ela cita as seguintes: falta de material, falta de apoio da própria família, condições de 

deslocamento e etc.  
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Já no início dos anos de 1980 passou a trabalhar com jovens e adultos, o que lhe deixou 

marcas positivas. Seu processo formativo inicial foi através de um curso chamado Logos II. Ela 

continua seu relato dizendo que ouve melhora em seu trabalho quando foi transferida para uma 

escola na zona urbana com melhores condições as quais lhe deram oportunidades de melhor 

exercer sua profissão. Finaliza mostrando que foram anos de sofrimentos, mas também de 

alegrias e de aprendizagens, e de boas amizades e bons conhecimentos. Hoje a mesma já se 

encontra no gozo de sua aposentadoria com o senso do dever cumprido.  

Na segunda carta, (P2) inicia cumprimentando. Em seguida fala como foi o seu ingresso 

na profissão, a qual se deu por meio de concurso público do município em que ele residia. Conta 

que só tinha formação do magistério, mas que no mesmo, via vestibular, já começou uma 

licenciatura em pedagogia. Logo que aprovado já foi convocado par uma sala multisseriado em 

uma escola da Zona Rural. Para ele foi momento de muito aprendizado, pois era um polivalente 

sem experiência, onde teve que se desdobrar (estudar) muito para exercer sua profissão. 

Aproveitar todos os cursos que lhe era oferecido para melhorar os métodos de ensino.  

Após concluir a Licenciatura em Pedagogia, a docente foi cursar uma especialização em 

Psicopedagogia, e mais recente em 2013 fez em segunda licenciatura em Geografia e logo em 

seguida, em especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, o que, segundo 

ele, melhorou ainda mais o seu trabalho. Finaliza que desde o início passou por várias escolas 

no município, mas no momento atua numa escola da zona urbana, numa sala regular, em sala 

do 1° ano. Finalizando assim a sua carta com um abraço.  

A terceira carta mostra o relato de (P3) que conta que não iniciou sua carreira como 

professora e sim como ASG, mas estava sempre auxiliando algum professor e até substituía 

alguns em momento de férias. Em pouco tempo já ingressou como professora via concurso 

público. Buscando aprender a ser uma professora, buscou formação superior através do pró-

formação na cidade de Patu onde se licenciou em Pedagogia pela UERN. Para ela foi momentos 

de muitas dificuldades, enfrentando dificuldades de transporte entre outros. Relata também que 

vinha de uma família com muitos irmãos e que a dificuldade fez com que a maioria buscasse 

trabalho em outras localidades e que somente ela chegou a cursar uma faculdade.  

A mesma também fala que na trajetória como professora atuou como polivalente, 

professora regular, coordenadora e até diretora. Hoje a mesma se encontra no gozo de sua 

aposentadoria em plena realização de sua profissão. Ela continua sua fala dizendo que apesar 

de no início terem sido anos muitos difíceis a mesma na se arrepende de nada e que faria tudo 

novamente. E por fim deixa uma reflexão – “A profissão de Professor (a) é a mãe de todas as 

profissões” – e um desabafo, onde fica indignada pela falta de valorização da profissão.  

Na quarta carta, (P4) começa sua narrativa rememorando suas vivências, desde a 

infância, dizendo ter ido para a escola muito cedo (aos 02 anos) na Zona Rural, fala da primeira 

professora que era atenciosa e paciente. Ao fim do ano mudou para outra localidade também 

Zona Rural e por ser de difícil acesso a mesma permaneceu sem poder frequentar uma escola, 

mas continuou os estudos sob a orientação dos pais. Ainda na zona rural passou a estudar em 

escola com sala multisseriada. Assim, sempre mudando de escola, sempre em Zona Rural, até 

passar a frequentar uma escola na Zona Urbana onde completou seu ensino fundamental.  

A referida participante da nossa pesquisa, relata também que desde pequena já brincava 

de ser professora com os amigos. Um fato que lhe marcou foi num momento em que a pedido 

de uma professora assumiu uma sala de 5° ano enquanto a professora resolvia um problema 

particular. Conta também ao prestar vestibular decidiu pela pedagogia por saber que era um 

curso que não tinha cálculos. Ao passar e começar o curso foi se identificando, mas que durante 

o estágio sofreu muito, mesmo assim continuou firme se reinventando para alcançar os seus 

objetivos, coisa que ainda faz até hoje. Hoje já graduada a mesma conta que já lecionou em 

escola particular, escola pública de Zona Rural multisseriada (onde estudou) e na educação 

infantil na Zona Urbana. Para ela, as maiores dificuldades foram a sala multisseriada e a 
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educação infantil. Segunda ela, todas as dificuldades serviram de lições e que lhe serviram de 

motivação para continuar melhorando a sua prática como docente. Finaliza se identificando e 

mostrando com orgulho a profissional que está se tornando.  

Na quinta carta, (P5) de início faz menção ao ano em que começou sua vida profissional 

(1982). Em seguida, afirma que sempre quis ser professora, e quando cursava o 7° ano recebeu 

um convite para assumir uma sala de aula na Zona Rural. Era uma sala multisseriada. Sem 

experiência e sem formação ela aceitou o desafio e foi em busca de ajuda, neste caso a secretaria 

de educação do município, onde recebia apoio para o planejamento das aulas. Para ela era 

desafiador atender a todos em sala, mas sempre esteve buscando formação adequada para suprir 

as necessidades dos alunos.  

A mesma relata que de segunda a quinta-feira, ensinava as disciplinas tradicionais 

(Português, Matemática, Ciências, Geografia e História) e na sexta-feira é dedicado a artes e 

religião e lazer. Neste período fez um curso preparatório chamado LOGOS II destinado a 

professores que não tinha formação no magistério e nem na pedagogia, a qual lhe trouxe mais 

conhecimento na prática docente. Assim tudo que aprendi no curso, logo colocava em prática. 

Conta que continuou na busca pelo aperfeiçoamento e foi então que surgiu uma oportunidade 

de cursar a pedagogia através de programa ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (parceria entre municípios e universidade) chamado de Pró-formação.  

Neste tempo a mesma já estava lotada em uma escola da Zona Urbana. Ali cumpria sua 

função e ao mesmo tempo estágio obrigatório relacionado a sua licenciatura. Para ela o tempo 

em sala de aula (33 anos) lhe trouxeram experiências que carregará por toda vida. Para ela os 

desafios e dificuldades foram muitas, porém, compensatório. Hoje encontra-se no gozo de sua 

aposentadoria, a qual se realizada e com senso de missão comprida. Finaliza com uma frase de 

Paulo Freire “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria 

produção na construção”.  

E na sexta carta (P6) começa falando de sua trajetória profissional, onde ainda com 

Ensino Médio já dava aula particular de reforço o que era desafiador, pois necessitava de muito 

preparo tendo em vista precisar conhecer todas as disciplinas. Logo em seguida foi ser auxiliar 

de professor em uma escola do município. Através de sua atuação foi contratada pelo município 

e assume uma sala como professora titular. Para me ajudar neste desafio fui em busca de uma 

formação acadêmica, assim, a mesma ingressou no curso de Pedagogia na UERN.  

Neste período surgiu a oportunidade de prestar concurso no município onde ela residia, 

mas por não formação na área não participou. Mesma assim continuou sua formação. Conta 

que também atuou na rede estadual de ensino como estagiaria bolsista pela 14ª DIRED 

(Umarizal-RN). Como um pouco de sua prática pedagógica, sempre buscou desenvolver o 

aluno. A mesma relata que na sua trajetória atuou em diversas áreas da educação, sendo: sala 

de aula, secretaria de educação e outras áreas da educação. Mesma após concluir sua formação 

acadêmica a mesma conta que seguiu sempre em busca de novos cursos que lhe ajudasse na 

prática profissional. Para ela a escolha pela profissão esteve e ainda está pautada por desafios e 

conquista.  

Portanto, percebe-se a grande importância de conhecer a trajetória profissional dos 

educadores, que destacam suas vivências diárias que estão diretamente relacionadas a sua 

atuação educativa, pois como destaca Moita, (1995, p. 116-117) “Só uma história de vida põe 

em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as 

suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com seus contextos”.  

Dessa forma, com todos esses relatos da trajetória profissional dos educadores 

participantes da pesquisa, é possível compreender que todos eles enfrentaram muitas 

dificuldades, porém, foi possível perceber também, que nenhum educador ou educadora se 

arrependeu da escolha que fizeram e todos falam com muito entusiasmo de sua careira 

profissional, incentivando futuros professores a seguirem nessa profissão, e como eles, 
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contribuir com o bem da sociedade através da educação, que é tão importante na vida do ser 

humano.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A trajetória profissional dos educadores é um assunto de grande relevância na 

sociedade, sendo necessário, cada vez mais, análises aprofundadas das vivências educacionais 

dos professores, para realmente intender a dinâmica da profissão docente, e assim, existir um 

maior reconhecimento do trabalho do educador que é tão relevante e desafiador. Assim, no 

decorrer da pesquisa, pode-se constatar que nenhum educador ou educadora que escreveu sua 

carta, se arrependeu da escolha que fizeram e todos falam com muito entusiasmo de sua careira 

profissional.  

 As vivências dos professores, desde o ingresso na profissão, até os dias atuais, não 

podem ser discutidas a partir de um único ponto de vista, bem como, a partir de algumas 

vivências, compreendemos que o processo formativo do sujeito, ocorre por meio das múltiplas 

vivências e relações estabelecidas entre os mesmos.  

Assim, consideramos importante a realização da pesquisa ter sido realizada com alguns 

docentes que atuam no magistério público, em algumas áreas de formação, que lecionam em 

diferentes escolas, e em contextos adversos. 

Nesse sentido, os resultados, nos permitiu compreender as diferentes experiências que 

cada participante vivenciou ao longo de sua carreira. Portanto, pode-se concluir que, a profissão 

docente, é uma profissão que exige reflexão, compromisso e o sentimento de inacabamento, 

pois, existem diversos desafios a serem superados/contornados, para o profissional conseguir 

uma atuação satisfatória e ter o devido reconhecimento e valorização social merecidos, para 

assim, adquirir sentimentos de estabilidade e segurança que os permite continuar enfrentando 

os diversos desafios que sua carreira impõe. 
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RESUMO 

A sociedade vem passando por uma multiplicidade de transformações das mais 

diversas ordens, mas ainda nos dias atuais, os surdos enfrentam várias dificuldades. 

Esses entraves não são de hoje, vem atravessando a história, na antiguidade as pessoas 

surdas eram vistas como seres incapazes de pensar ou agir, viviam excluídos da 

sociedade, passavam por torturas, tendo até suas vidas ceifadas, percorrendo um longo 

caminho para que hoje possa gozar de plenos direitos como cidadãos. Neste artigo 

objetivamos fazer um resgate da trajetória dos surdos desde a antiguidade até a 

contemporaneidade, destacando pontos relevantes e apresentando os percalços e as 

conquistas das múltiplas conquistas que os surdos vêm obtendo até a atualidade. A 

metodologia nesta pesquisa é de cunho bibliográfico, contamos como aporte teórico 

com Skliar (2016), Strobel (2015), Goldfeld (2000), que contribuíram de forma 

significativa para elaboração deste trabalho. Os resultados apontam que os surdos, 

cada dia mais tem intensificado sua luta árdua por espaços dentro sociedade, 

reconhecemos que muito já foi conquistado, porém a luta ainda continua em prol de 

pautas que tangenciam sobre igualdade social, políticas linguísticas e educacionais 

para que sejam legitimados, e assim de fato consigam ser incluídos ao invés de serem 

inseridos dentro do meio social como vem comumente ocorrendo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História; Educação; LIBRAS; Inclusão 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é oriundo a partir da disciplina de História e Cultura Surda do Curso 

de Licenciatura Plena em Letras Libras na Universidade Federal do Semiárido Rural -UFERSA 

Campus Caraúbas situada no interior do Estado do Rio Grande do Norte, onde somos alunos 

como também fazemos parte da comunidade surda, aceitamos o desafio, numa tentativa de 

buscar desvendar tudo que o há por trás da história do povo surdo, elencando os desafios que 

as pessoas surdas ainda enfrentam em pleno século XXI.  

Sabemos que as pessoas surdas sofreram vários tipos de preconceitos, havendo várias 

barreiras e direitos que lhes foram negados na sociedade, com passar dos tempos foram 

mudando os olhares do meio social sobre as pessoas surdas, porém o preconceito persiste em 

pleno século XXI, onde alguns indivíduos dentro da sociedade vê que os surdos como inúteis, 

fracassados, doentes, "anormais" e não dão oportunidade de emprego a esses indivíduos, como 

também não tem direito a tradutores intérpretes em locais públicos, a falta de comunicação com 

a população majoritária é um fator preocupante e acaso eles apresentem dúvida grupo de 

pessoas que dominam a Libras é bastante restrito. Por termos uma população majoritária 

ouvinte, monolíngue e a língua de sinais pertencentes a uma comunidade minoria, entendemos 
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a extrema importância que haja tradutores intérpretes de Libras em locais públicos para auxiliar 

o sujeito surdo e permitir acessibilidade linguística. Há quem julgue ou quem acredite que os 

surdos já conseguiram tudo o que eles almejam ou consideram que pelo simples fato deles 

estarem no meio social como indivíduos em alguns pontos eles estão inseridos. 

Ainda sobre isso, percebemos que na legislação os direitos já se encontram bem 

delineados, porém na prática sua efetividade tem deixado muito a desejar, sabemos que a 

educação é direito basilar na educação do sujeito surdo. No contexto educacional deve haver 

um tripé colaborativo - professor, TILSP e aluno surdo - para educação desse sujeito, porém a 

realidade que observamos evidencia que nem todas as escolas do ensino fundamental tem 

contado com a presença do tradutor intérprete em sala. Os TILSP são profissionais que 

percebemos sua expressiva presença a partir do ensino médio até a graduação, nos deixando 

preocupados e reflexivos com os períodos escolares antecedentes. Sentimos de maneira geral 

uma falta de sensibilização por parte do poder público para questões que envolvem o sujeito 

surdo e garantia de direitos que visem sua plena cidadania. Sendo assim, nos questionamos será 

que os Surdos estão sendo inseridos ou incluídos dentro da sociedade?  Esses são alguns pontos 

que nos levam a investigar e que movem esta pesquisa.   

Este trabalho artigo está dividido em três tópicos. O primeiro capítulo descreve o surdo 

da antiguidade até a idade média relatando sobre o sofrimento do sujeito surdo diante da 

sociedade, as dificuldades na comunicação, direitos negados, e os possíveis educadores que ao 

longo do tempo auxiliaram e colaboraram com a educação de surdos em diferentes países. No 

segundo capítulo, iremos discorrer sobre o surdo na contemporaneidade, mostrando os 

possíveis avanços e alguns contrapostos perante a comunidade surda, o terceiro percorremos os 

desafios e conquistas na educação de surdos, mostrando os avanços, e conquistas que os surdos 

vêm tendo dentro da sociedade. Quando falamos dos entraves não podemos nos esquecer de 

discorrer sobre esse cenário pandêmico atípico que estamos vivenciando, em virtude da Covid 

19, iniciado desde de meados de março de 2020 e com as medidas restritivas de isolamento 

com vista a contenção da disseminação do vírus. Todo esse cenário mudou as formas como 

vinha fazendo-se educação e requerendo novos recursos, com isto, alguns alunos ficaram sem 

estudar por diversos fatores, principalmente de ordem econômica, por falta de condições de 

compra de aparelhos tecnológicos.  

Por fim, trazemos nossas considerações buscando responder às questões que movem 

esse trabalho, buscando compreender como vem se dando a forma de inclusão desse sujeito na 

sociedade e se estão alinhando-se com os anseios desses sujeitos. 

 

O SURDO NA ANTIGUIDADE  

 

Na antiguidade o cenário desses indivíduos era de extrema tristeza e crueldade, naquela 

época os surdos eram pessoas desprovidas de qualquer direito como ser humano, inclusive suas 

próprias vidas viviam em risco. Muitos eram lançados ao mar, feitos de escravos e submetidos 

a castigos impiedosos. Neste período, por eles não conseguiam se expressar por meio da língua 

oral eram considerados como loucos, isolados em abrigos, porque na visão da sociedade eles 

eram vistos como “anormais”, por isso que eles não podiam ter uma educação. Essa ideia se 

sustentava no seguinte pressuposto de Aristóteles “considerava os surdos também mudos, e 

acreditava que a linguagem dava condição de humano para o indivíduo, sendo o surdo 

considerado não-humano se não tivesse a linguagem”. (BEGROW, 2010) 

Os indivíduos surdos naquele período não tinham protagonismo diante da sociedade, e 

eram vistos de acordo com a sociedade ao qual estavam inseridos, isto é, eram vistos por meio 

de diferentes olhares perante a sociedade dentre diferentes países. Apresentamos-lhes um breve 

relato sobre os diferentes olhares que a população tinha sobre o povo surdo.  

Na Grécia e na Roma consideravam os surdos como pessoas incompetentes, eles não 
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poderiam conviver dentro da sociedade como pessoas normais, diante disto eles não 

conseguiriam ler e escrever se eles não sabiam falar, mas esse papel eles não assumiram dentro 

da sociedade pelo fato de não serem considerados capazes, o indivíduo só era representado no 

meio social se ele falasse, como eles não poderiam falar não tinham voz ativa. 

No Egito o sujeito surdo era visto como se fosse Deuses eles eram adorados pela 

população, pois eles achavam que as pessoas surdas serviriam de mediadores entre os deuses e 

os faraós, passando a serem respeitados pelo povo Egípcio. A visão da população egípcias há 

uma diferença entre os gregos e romanos, enquanto os egípcios respeitavam e eram adorados 

por todos, já os gregos e romanos eram discriminados e não deixavam exercer nenhum tipo de 

cidadania dentro da sociedade por serem incapazes e chegavam até o sacrifício sendo escravos.  

Com o passar do tempo a sociedade vai se modificando e a forma como esses sujeitos 

são vistos também acompanha cada sociedade. Se na antiguidade o surdo e a sua legitimidade 

enquanto ser humano era questionado, na idade média essa questão começa a ser repensada, 

inclusive já se abre viabilidade para casamento e recebimento de herança com autorização do 

papado, uma vez que essa realidade não era para todos, e sim para aqueles abastados 

socialmente. Veremos adiante mais detalhadamente. 

 

Na idade média  

 

Nesse período a igreja católica detinha grande poder na sociedade ditando a forma como 

se olhava o sujeito surdo. Eles eram vistos como pessoas incapazes não podiam se casar, e 

principalmente se os dois fossem surdos, só poderia casar com a autorização do papa, eles 

também não tinham o direito de receber suas respectivas heranças, nem mesmo comungar na 

igreja, pois como não falavam, então a igreja suponha que eles não teriam como salvar suas 

almas, já que pelo fato deles não conseguirem se comunicar através da língua oral eles não 

teriam como confessar seus pecados para Deus e se redimir. Quanto à educação era relegada 

apenas a filhos de famílias nobres para que só assim ter condições de receber educação e de 

boa qualidade.  

Na idade média os educadores europeus tentaram motivar o mundo com seus princípios 

e práticas pedagógicas, com suas histórias contadas e com apoio de alguns teóricos. Ponce de 

Leon, foi um dos que ajudou os surdos e desenvolveu o alfabeto manual, a escrita e também a 

oralização, fundando uma escola com educadores para alguns surdos, porém nem sempre todos 

tinham esse privilégio de poder estudar. De acordo com isso, Goldfeld discorre que:  

 
[..] a língua de sinais e sua aplicação na educação e na vida dos surdos, que, 

aliados a uma grande insatisfação por partes dos educadores e dos surdos com 

o método oral, deram origem a utilização da língua de sinais e outros códigos 

manuais na educação da criança surda. Naquela década, Dorothy Schifflet, 

professora e mãe de surdo, começou a utilizar um método que combinava a 

língua de sinais em adição à língua oral, leitura labial, treino auditivo e 

alfabeto manual (GOLDFELD, 2002, p. 31-32). 
 

Alguns teóricos ficaram insatisfeitos com a língua de sinais por ela apresentar 

expressividade no uso o que para eles era muito feio, buscavam a reabilitação do sujeito e está 

se daria única pelo uso da fala, e nesta perspectiva emerge o método oral. Durante anos esse 

método foi utilizado e se mostrando insuficiente e ineficaz, levando a discussões e retomada no 

uso dos sinais com vista a suprir o aprendizado dos surdos. 

Em 1530 os monges beneditinos, na Itália, usavam um método de sinais para dialogar 

entre eles, mas não podiam descumprir o seu voto de silêncio entre os monges e os surdos. 

Então, o espanhol Pedro Ponce de Léon, monge beneditino foi quem criou a escola para os 

surdos, começando a desenvolver o alfabeto manual, assegurando que eles iriam começar 
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aprender a soletrar as palavras, e garantindo ser os primeiros educadores dos surdos. Juan Pablo 

Bonet, padre espanhol que deu sequência ao trabalho de Léon, ensinando os surdos a falar e ler 

usando outra estrutura que foi o método oral.  

 

Na idade moderna  

 

Neste período observamos os olhares quanto à educação de surdos se modificarem, onde 

a metodologia empregada por Bonet era a oralização, ele acreditava que os surdos conseguem 

falar e ler, não obteve tanto êxito quanto o esperado, mais adiante temos o médico Britânico 

John Wallis que ao observar as tentativas sem sucesso praticadas anteriormente, propõe ensinar 

os surdos a escreverem utilizando apenas os gestos ao invés da oralização.  

Com o decorrer dos anos em 1712, temos a criação do primeiro Instituto de Surdos-

Mudos em Paris, proposto por Michel de L’Épée, este instituto reconhecia que as pessoas surdas 

tinham a sua própria língua para se comunicar. L’Épée foi um importante educador reconhecido 

por suas contribuições para o ensino de pessoas surdas. Como podemos observar ao longo dos 

tempos houveram várias iniciativas de educadores e seus múltiplos métodos no intento de que 

os surdos pudessem se comunicar.  

A maior parte desses educadores buscou caminhos para ajudar os Surdos dentro da 

sociedade, pois como podemos analisar nem sempre eles podiam lutar por seus direitos, como 

sabemos a surdez pode acometer os indivíduos em qualquer fase de sua vida e sob variados 

fatores. 

E sendo através dessas estratégias e métodos que se deram início a jornada educacional 

dos surdos, pois alternativas de ensino e reabilitação dos sujeitos eram escassas e a visão de 

sujeito bastante estigmatizada. 

De acordo com Skliar, os sujeitos surdos são vistos como diferentes diante da sociedade 

ouvintista, pelo fato da perda de um dos seus sentidos audição, porém os mesmos não deixam 

de ser menos capazes por conta disso, basta revê-los com outros olhos para perceber o quão 

plural e diversos é o seu ser, sua cultura e convívio estando adentrados em sua comunidade 

surda, como cita o mesmo:  

 
O surdo tem diferença e, não deficiência, e a preocupação que pretendo 

explorar aqui, antes de tudo, trata de diferença e diversidade. O que importa é 

como assumimos o sujeito surdo. Fala-se, hoje, frequentemente, 

biculturalismo entre surdos ou então se usa o termo bilinguismo (Skliar,2016, 

p.56). 

  

As pessoas surdas são cidadãos igual a qualquer outro indivíduo, ao qual se diferencia 

apenas por não ter o sentido da audição, tendo a língua de sinais como seu meio de 

comunicação, mas são totalmente capazes de viver dentro comunidade. Para viver e transitar 

dentro da sociedade é necessário fazer uso de uma linguagem, a língua é uma ponte que vai 

ligar o mundo com as pessoas seja ela oral ou gestual, para o sujeito surdo a sua língua natural 

de comunicação aqui no Brasil se dá por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A 

Libras é língua de modalidade gestual-espacial, sendo de grande relevância para comunidade 

surda, onde as informações transitam por meio das mãos, das expressões faciais e corporais, 

uma língua muito rica em detalhes.  

 

O surdo na contemporaneidade  

 

 

A idade contemporânea nos trouxe a visão clínica, que o surdo poderia ser “salvo” na 

sociedade, isso se daria por sua fala e uso de aparelho fonador que através desse aparelho eles 
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iam conseguir escutar e poder ajudar na sua fala, e tentar viver possivelmente “bem” dentro da 

sociedade. Segundo Wrigley (1996, p. 71) ele relata que a política ouvintista continuou 

prevalecendo dentro do modelo clínico, as pessoas e suas tentativas de reparar e curar a surdez 

como se fosse um defeito ou uma doença mal curada e que se tinha tratamento para tal doença. 

Esse período é marcado pelo protagonismo no ensino voltado para pessoas surdas, 

temos Laurent Clerc 1785-1869 e Thomas Gallaudet 1787-1851 ambos foram responsáveis pela 

introdução dos sinais e pela educação institucionalizada para os surdos nos Estados Unidos, em 

busca de implantarem os sinais junto com a educação para os surdos. Em 1817, foi dado 

abertura a primeira escola pública para surdos em Hartford, Connecticut. 

No ano de 1864 foi fundada a primeira faculdade para surdos por Edward Gallaudet, 

filho de Thomas Gallaudet, o atual nome da faculdade é Gallaudet University, neste período 

estavam em discussão melhor método empregado para o ensino das pessoas surdas, Alexandre 

Graham Bell, representante do oralismo trouxe a pauta de discussão suas ideias de reabilitação 

do sujeito mediante a fala. No ano de 1872 deu sua singela contribuição com a criação de uma 

escola para alunos surdos, onde utilizavam o método oralista com os surdos, onde o principal 

objetivo era fazer com que os mesmos falassem. Com o decorrer dos anos o método oralista foi 

ganhando cada vez mais espaço diante da educação dos surdos, até que no ano de 1880 

aconteceu o Congresso de Milão um marco importante e de muito sofrimento para os indivíduos 

surdos, pois foi definido o método oralista que passaria definitivamente a ser utilizado, sendo 

proibido o uso de língua de sinais pelo indivíduo surdo, ao qual os principais protagonistas não 

tiveram como se manifestar e ter vez na votação do congresso, onde o oralismo ganhou 

unanimemente.  

Mesmo diante de tanto forçar os surdos a falar, pouquíssimas conseguiram atingir os 

objetivos propostos e por não obter êxitos, passaram a reavaliar o método e então foi dando 

início a uma nova forma de educação denominada como “Comunicação total”, esta tinha como 

principal meta o uso de qualquer estratégia que pudesse permitir o resgate na comunicação das 

pessoas surdas. Este modelo combinava a língua de sinais, gestos, mímicas, leitura labial, entre 

outros recursos que colaboraram com o desenvolvimento da língua oral, para a satisfação e 

aprendizado da comunidade surda. Porém a comunicação total não surtiu tantos resultados 

como esperado, pois fazia uso das duas línguas: a fala e os sinais (bimodalismo) ao qual são 

duas línguas com estruturas diferentes, ambas distintas tornando difícil o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos surdo. 

Diante do fracasso com a comunicação total, eis que surgiu o bilinguismo ao qual seu 

método consiste em trabalhar com duas línguas no contexto escolar, onde são utilizados a língua 

de sinais do país que em nosso caso é a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como a L1 para se 

expressar e comunicar diante da sociedade, e a Língua Portuguesa para o uso da escrita, como 

a L2. Esse método ganhou amplitude e tem sido pauta de reivindicações da grande população 

surda, pois acredita-se que ele vai de encontro aos anseios desse público de ensino 

instrumentalizado pela sua língua materna. Percebemos um aumento significativo de escolas 

que adotaram essa proposta, porém para o grande contingente de surdos julgamos insuficiente 

sendo necessário a interiorização e expansão. 

Sentimos que mesmo diante de tantas lutas e sofrimentos o sujeito surdo vem ganhando 

espaço e se destacando cada dia mais, discorreremos mais adiante sobre os desafios e as 

conquistas que esses sujeitos vêm galgando. 

 

DESAFIOS E CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO DE SURDO   

 

Normalmente o indivíduo surdo tem seu contato com a língua de sinais tardiamente,  

acontece muito das vezes na fase adulta, é partindo desse conhecimento e desse encontro com 

sua própria língua que o sujeito surdo passa a descobrir e conhecer pessoas que interagem  e se 
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comunicam por meio da língua gestual/espacial, passam a frequentar e participar como 

membros de associações de surdos, percebendo assim que não estão sozinhos no mundo e que 

tem várias pessoas que como eles escutam com os olhos e falam com as mãos. Na comunidade 

surda ele inicia uma descoberta de si e de tudo que o cerca. Dentro das comunidades temos o 

povo surdo. 

O povo surdo são grupos de pessoas que partilham de uma mesma língua, têm costumes, 

histórias e tradições que são bastante comuns entre eles, e que fazem parte de uma comunidade 

surda.  

Sobre a comunidade Padden e Humphries afirma: 

 
Uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num determinado 

local, partilham os objetivos comuns dos seus membros, e que por diversos 

meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. uma comunidade 

surda pode incluir pessoas que não são elas próprias surdas, mas que apoiam 

ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as 

pessoas surdas para os alcançar (Strobel.2015 p. 37 Apud Padden e 

Humphries.) 
 

Uma comunidade surda não é composta apenas por pessoas surdas, mas também por 

pessoas ouvintes que lutam e buscam pelas causas surdas. A marca das comunidades surdas é 

organização em busca de reivindicações políticas, nelas temos sujeitos que vestem a camisa e 

vão juntamente com os sujeitos surdos em busca de seus ideais sempre no sentido de 

reconhecimento dos Surdos dentro da sociedade. 

A comunidade surda vem cada vez mais se destacando na sociedade, sua organização 

se dá por meio de associações. As associações têm como finalidade ajudar os sujeitos surdos a 

evoluir com a comunidade surda, quando o surdo não tem contato com a Libras, eles se inserem 

nas associações para adquirir mais conhecimento e se sentirem mais inclusos dentro da 

sociedade. E esse contato de grupos, ao qual levam os mesmos a motivarem e fazer parte desde 

times de futebol levando a disputarem campeonatos nacionais, como também grupos de dança, 

e cargos com grandes renomes como é o caso de líderes governamentais como também Miss. 

No ano de 1987 surge a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos) como sendo uma entidade filantrópica, a mesma não se tem interesse em fins lucrativos, 

porém com intuito da defesa por políticas linguísticas, direito por educação, cultura, emprego, 

saúde e assistências social em favor de atender a comunidade surda brasileira, como também 

reivindicar pelo que é seu por direito. Para que hoje as associações possuam essa visibilidade, 

o ponta pé inicial se deu através do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

por meio do dispositivo Lei 10.436/02 homologada no dia 24 de abril de 2002, esta afirma: 

 
Parágrafo único: “Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas Brasil”. (BRASIL,2002)  
 

Como percebe-se a Libras tem sua própria estrutura e gramática, sendo distinta da língua 

portuguesa. A Lei está regulamentada pelo decreto de n° 5626/05 em seu Art. 2º afirma: 

“considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 

mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras”, onde torna evidente e ressalta a importância da língua em 

questão para a comunidade surda, sua comunicação e determinados fins. 

 Diante de tantos percalços e lutas, a comunidade surda ganha destaque com suas vitórias 
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e conquistas  diante da sociedade, um fator importante são os avanços no campo de 

acessibilidade e recursos tecnológicos, como por exemplo telefones onde o indivíduo surdo 

pode se comunicar através de chamadas de vídeos, babás eletrônica que apresenta alarmes 

vibratórios para chamar atenção do surdo, a campainha com sensor  onde a luz  apaga e acende 

para informá-los que tem alguém na porta, na televisão contamos a janelinha com intérprete de 

Libras repassando toda a informação ou a própria legenda para que o surdo possa estar 

acompanhando o que está sendo falado, essas conquistas e avanços são apenas alguns em 

inúmeros avanços que os surdos vem conseguindo na atualidade. 

Dentre todas as conquistas a mais plausível e fator de orgulho é a Libras, se comunicar 

por ela sem impedimentos para os surdos representa ganhos em todos os âmbitos de sua vida, 

porém há vários pontos que ainda carecem de atenção, principalmente no âmbito educacional, 

pois a legislação tangencia sobre a necessidade de inserção da Libras nos variados níveis de 

ensino conforme podemos ver a seguir:   

 
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 

formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 

níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 

conforme legislação vigente. 
 

A educação de surdos enfrenta várias dificuldades entre elas a do acesso aos 

profissionais qualificados, percebemos a escassez em muitas instituições para lecionar e se 

comunicar com o sujeito surdo dentro da sala de aula, havendo assim entraves na comunicação 

e inserção do indivíduo. 

No intuito de otimizar a comunicação dos surdos nos mais variados espaços temos os 

intérpretes. Este profissional recebeu reconhecimento recente por meio da Lei 12.319/10. O 

intérprete deve atuar em duas frente conforme explicita a lei: “Art. 2o O tradutor e intérprete 

terá competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou 

consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa”, onde 

o mesmo está apto a interpretar e fazer a tradução do português para a Libras dentro da sala de 

aula, como também em locais públicos que o surdo esteja inserido. 

As pessoas com deficiência nos últimos anos tiveram nos anos ampliação significativa 

no que concerne a política pública para promoção de acessibilidade e inclusão. Uma lei 

importante é a LBI (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), lei sob número 

13.146/15, esta é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania. 

Ainda sobre a LBI, percebemos que ela possibilita algumas melhorias na educação dos 

surdos, sendo de grande valia para esse grupo que é menos favorecido na sociedade. Temos 

outras legislações de suma importância como é o caso da Lei 13.005/14 do Plano Nacional de 

Educação - PNE, esta possui prazo de vigência de dez anos para cumprimento, estando inserida 

no rol da educação, ela apresenta como uma de suas metas e estratégias a criação de escolas 

bilíngues para os alunos surdos: 

 
“4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva 

de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005.”  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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Como podemos ver, a meta evidencia a relevância dos surdos estudarem a sua língua 

natural Libras como sua L1 e o português como a sua segunda língua L2, assim como abrange 

sujeitos com outras especialidades como é o caso de pessoas cegas e o sistema braille como 

meio de ensino. 

Como cita Thoma (2014) sobre os objetivos das escolas bilíngues:  

 
O objetivo é garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas 

como condição necessária à educação do surdo, construindo sua identidade 

linguística e cultural em Libras e concluir a educação básica em situação de 

igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português. (THOMA, 2014, 

p.06)  
 

Thoma (2014) ainda relata sobre as recomendações que são impostas por 001/2010 do 

CONADE onde mostra:  

 
Na recomendação nº38, que trata especificamente da avaliação do ENEM, a 

Comissão Assessora recomenda que as provas sejam, de fato, acessíveis por 

meio da construção e disponibilização de instrumentos de comunicação em 

formatos acessíveis; da produção de materiais e da garantia de que todas as 

informações relativas ao Exame sejam disponibilizadas em formatos 

acessíveis; (THOMA, 2014, p.16) 
 

Ao qual torna explícito a importância de se ter acessibilidade durante exames de 

avaliação institucionais que vão desde o ENAD (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes), como Provinha Brasil, até mesmo o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) 

dentre outros, para que assim possa haver melhor entendimento, desempenho e aprovação do 

sujeito com deficiências distintas.  

 Diante do cenário atual em meio a pandemia (COVID-19), as aulas que antes eram 

presenciais, hoje se encontram de maneira remota, voltada para área tecnológica, ao qual deixa 

um tanto quanto a desejar, pois na maioria dos casos os discentes sejam eles surdos, ouvintes 

ou de distintas necessidades e deficiências, em muitos casos não se tem um aparelho de telefone 

para assistir as aulas, nem tão pouco internet para fazer esse acompanhamento, e para aqueles 

sujeitos que necessita de um acompanhamento específico ou de tecnologias assistivas que se 

era na maioria dos casos disponibilizados pela própria instituição de ensino, diante dessa 

circunstância  acabam não usufruindo ou dispondo de tais recursos, levando assim a uma perda 

significativa , quando não se tem um retardo em seu ensino e aprendizagem.     

Os sujeitos surdos, através das consecutivas lutas eles conseguiram o ENEM traduzidos, 

buscando assim que as provas sejam acessíveis e possam ter melhor desempenho na respectiva 

prova. Ainda sobre isso, no momento de realização das provas eles podem contar com apoio 

diretivo dos intérpretes, bem como aditivo de uma hora a mais para realização das provas, o 

que podemos considerar favorável para realização do exame e assim almejar uma vaga nos 

cursos de formação em nível superior. 

Além da legislação de cotas para deficiência, a grande maioria das universidades tentam 

abrir as portas para a população surda e indivíduos com dificuldades distintas. Algumas 

universidades no intuito de alargar o ingresso dos surdos optam por promoverem vestibulares 

internos acessíveis ao qual realizam a tradução do Português para a Libras auxiliando os surdos 

como também a utilização do braille ajudando assim aos cegos e pessoas com baixa visão. 

A luta não para por aqui, a comunidade surda busca incansavelmente pelos seus direitos, 

isto é, por educação de qualidade, que seja inclusiva, onde possam estudar em escolas bilíngues 

ao qual possam ser alfabetizados e que as demais escolas possam introduzir a Libras como 

sendo disciplina obrigatória dentro da sua grade curricular tal qual como preconizado na Lei 

10.436/02, como sendo o divisor de águas para o ingresso desses indivíduos em universidades 
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onde possam permanecer até o final e consigam concluir a sua graduação, sem abandonar o 

curso por motivos de não compreender ou por dificuldades de comunicação e interação com 

demais colegas de classe, almeja-se que possam ser capacitados para o mercado de trabalho e 

ingressar em suas carreiras profissionais.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos perceber o quão importante é o engajamento político desses sujeitos a 

reivindicação de seus direitos legitimados. Vivemos uma sociedade ainda muito preconceituosa 

e ignorante quanto às potencialidades dos sujeitos Surdos e que grande parte dos direitos via de 

regra tem sido efetivado por meio da judicialização e essas leis dão subsídio para que possam 

ser cumpridos. Sentimos que as legislações direcionam para pontos importantes, porém na 

prática sua efetividade ainda está distante de uma verdadeira inclusão. Ao longo do trabalho 

fizemos um panorama dos principais pontos da educação de surdos indo dos primórdios até a 

atualidade e como vimos não foi nada fácil para eles.  

Percebemos que os surdos estão vivenciando situações de inserção nos espaços ao invés 

de inclusão, pois mesmo com tantos avanços ainda é notório os entraves que esses sujeitos 

enfrentam, sentimos a ausência de intérpretes em locais públicos e privados, a carência de 

profissionais qualificados e atuantes nas áreas da Libras nas escolas para dar um suporte e um 

repasse de conteúdo mais satisfatório. Para que haja uma comunicação propícia entre pessoas 

ouvintes e sujeitos surdos, acreditamos que deve ser inserido a Libras como disciplina curricular 

nas escolas, servindo de pontapé para mudança de postura da sociedade e isso deve ser feito a 

partir da base.  

Outro ponto importante é o investimento na educação, aparelhagem para os alunos como 

por exemplo tablet, notebooks para que possam acompanhar as aulas e assim poder ter melhor 

desempenho escolar, bem como apostamos na formação continuada dos docentes para 

atendimento das pessoas surdas, pois entendemos que a educação tem passado por 

transformações e os professores precisam ser preparados para lidar com essas mudanças. O 

ensino ele só ocorre com a capacitação dos docentes, então, que as escolas possam contar com 

um programa de capacitação anual e contínuo. Esses são apenas alguns dos pontos que ainda 

precisam ser revistos e que tem se intensificado nesse cenário pandêmico.  

Por fim, esperamos que seja oportunizado novos olhares para a trajetória dos surdos e 

para as múltiplas formas de como abstraem o mundo e tudo isso parte de uma compreensão de 

sua identidade cultural e de suas necessidades individuais e coletivas, valorizando assim o 

sujeito em sua integralidade. 
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RESUMO 

Este estudo faz parte de uma pesquisa de mestrado, em andamento, que investiga 

possíveis impactos do ensino remoto na escolarização de crianças em fase de 

alfabetização. Abordamos aspectos relacionados a educação, nas modalidades de 

Ensino a Distância (EAD) e Ensino Remoto Emergencial (ERE). Se define como uma 

pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica que tem por objeto de estudo as 

modalidades de ensino a distância. O objetivo principal é o de suscitar reflexões sobre 

as semelhanças, diferenças e perspectivas entre as modalidades do ERE e da EAD. 

Do ponto de vista teórico, embasamos nas contribuições de Silveira (2020), Kenski 

(2008), Freire (1996) e Mill (2012). O corpus da pesquisa foi construído a partir de 

levantamentos bibliográficos sobre a temática, em seus aspectos conceituais, 

históricos e legais. Com a situação de emergência atual, causada pelo Coronavírus 

(COVID-19), surgiram muitos desafios à escola, fazendo com que muitas instituições 

educacionais adotassem um novo modelo de ensino classificado como Ensino Remoto 

Emergencial. Partimos do pressuposto de que o Ensino Remoto Emergencial e a 

Educação a Distância não podem ser compreendidos como iguais, pois considera-se 

ensino remoto porque alunos e professores estão impedidos, por meio de decretos, de 

irem ao ambiente escolar de forma presencial para não haver a propagação do 

coronavírus e é considerada emergencial porquê de repente os professores tiveram 

que reinventar suas práticas pedagógicas, utilizando meios tecnológicos educacionais, 

para não prejudicar os estudantes nesse período tentando minimizar os impactos no 

ensino-aprendizagem. Com isso os resultados iniciais da pesquisa apontam para a 

verificação dos aspectos que envolvem o Ensino Remoto Emergencial (ERE), como 

uma modalidade de ensino que foi adotada temporariamente para que as atividades 

escolares não fossem interrompidas. Já a Educação a Distância é uma modalidade 

onde a mediação no tocante ao processo-ensino aprendizagem ocorre com a utilização 

de meios tecnológicos, com os estudantes, tutores e professores em diversos lugares 

e tem um modo didático pedagógico próprio, portanto o ensino em EAD parte das 

necessidades, preferências e interesses dos alunos, diante disso podemos perceber que 

o quê a maior parte das instituições de ensino está fazendo não é Educação a Distância 

e sim Ensino Remoto Emergencial. Porém, embora os ensinos sejam semelhantes, 

existem diferenças entre ambas. Portanto, mais do que nunca se faz necessário 

problematizar, refletir, entender e diferenciar o que estamos vivenciando no momento 

atual em relação as novas práticas de ensino a distância. Esperamos que este trabalho 

possa colaborar na elucidação de questões tão centrais e urgentes diante do momento 

que vivemos no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com surgimento da COVID-19 instaurou-se um momento pandêmico. Com isso os 

contextos sociais e sanitários sofreram diversas mudanças, trazendo desafios nos mais 

diferentes espaços, entre eles o campo educacional. Levando a impossibilidade de contato 

social, com isso várias medidas necessárias para conter a expansão do vírus tiveram que ser 

tomadas entre elas o distanciamento social e a suspensão de diversas atividades nos mais 

diversos ambientes de trabalho e o fechamento das escolas no âmbito educacional, foi umas das 

primeiras medidas emergenciais a serem adotadas levando os sistemas de ensino a se 

reposicionar, ocorrendo a suspensão das aulas presenciais em todas as modalidades de ensino 

em todo o âmbito nacional e a consequente adoção de um conjunto estratégias de ensino-

aprendizagem de forma remota. O que aqui chamamos de Ensino Remoto Emergencial, 

modificando assim a vida de milhares de estudantes, entre eles crianças em processo de 

alfabetização.  

O ensino remoto levou, então, a escola para dentro da casa dessas crianças, fazendo com 

que a família vivenciasse o processo de ensino-aprendizagem de maneira ímpar. E é por isso 

que a partir daí não podemos mais pensar na escola como sendo o único ambiente de 

aprendizagem e de prática educativa, já que, por exemplo, a função de alfabetizar crianças agora 

é uma responsabilidade compartilhada de fato entre escola, professores, alunos e família. 

Em abril de 2020, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) o Parecer 

CNE/CP 5/2020, reorganizando o calendário escolar, onde dispensou os estabelecimentos de 

ensino de cumprir os 200 dias letivos obrigatórios, mas que a carga horária mínima de 800 horas 

fosse cumprida. Complementando o parecer o CNE aprovou um novo Parecer nº 11/2020 onde 

foi autorizado que as instituições de ensino pudessem realizar as suas atividades na modalidade 

não presencial e presencial, quando definido o retorno de acordo com as orientações das 

autoridades sanitárias locais. Assim, a modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

surgiu ganhando mais espaço em meio a pandemia. Diante dessas transformações surgem 

diversos pontos que, muitas vezes, não ficam claros, ao qual podemos citar, qual a diferença 

entre uma aula em formato EAD - (Modalidade de Educação a Distância) - e uma aula remota? 

(ERE) - Ensino Remoto Emergencial.  

Em meio a este cenário que estamos inseridos, por vezes, ouvimos pelos meios de 

comunicação, nos nossos ambientes de trabalho que as atividades não presenciais (ERE) que as 

escolas estão ofertando são atividades de ensino a distância (EAD), e tal relação pode causar 

prejuízos a compreensão do significado dessas duas modalidades de ensino, por isso podemos 

dizer que as atividades não presenciais (ERE), de acordo com o Parecer CNE/CP 05/2020, 

refere-se a elas como “aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes 

quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar” (BRASIL, 2020, p. 06), 

com isso podemos perceber que as atividades não presenciais são apenas uma alternativa para 

evitar perda de vínculos e retrocessos na aprendizagem. 

Já no que se refere ao Ensino a Distância (EAD) vemos o que prevê o Decreto 

9.057/2017 ao conceito legalmente instituído: 

 
Art. 1º - Para fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 

políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 

educação que estejam em lugares e tempos diversos”. (Brasil, 2017) 
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Assim entendemos que a modalidade de Ensino EAD é um modelo idealizado de forma 

planejada com parte ou totalidade de um curso ministrado a distância, com apoio de professores, 

tutores, e o uso de recursos tecnológicos de informação e comunicação, onde são desenvolvidas 

atividades educativas em lugares ou tempos diferentes, a mesma possui uma concepção 

didático-pedagógica própria.  

Para fundamentar o estudo, fizemos uma pesquisa a partir de levantamentos 

bibliográficos sobre a temática. Se define como uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

bibliográfica, podendo ser definida como aquela que "observa, registra, analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los" (JARDILINO, ROSSI, SANTOS, 2000). O 

objeto de estudo foram as modalidades de ensino a distância, com o objetivo principal de 

observar as diferenças e semelhanças entre o Ensino a Distância (EAD) e o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), bem como depreender alguns dos impactos que esse formato de ensino 

trouxe para os estudantes em fase de alfabetização. 

         O estudo visa analisar as modalidades de ensino a distância como também entender 

quais os impactos e perspectivas dessas modalidades para o ensino de crianças em fase de 

alfabetização, desafios enfrentados por professores, alunos e família especificamente no Ensino 

Remoto em tempos de pandemia. 

         De início foi feita uma pesquisa bibliográfica, a partir dos autores que abordam sobre 

Educação a Distância e Ensino Remoto e alfabetização, bem como foram consultados 

documentos oficiais do Ministério da Educação para compreender melhor as diretrizes da 

criação das modalidades de Ensino a Distância e de Ensino Remoto como também da Educação 

Básica. 

         Estes instrumentos de pesquisa têm o objetivo de compreender as diferenças e 

semelhanças das modalidades de Ensino a Distância e a realidade do Ensino Remoto diante o 

processo de alfabetização e de tal modo poder apresentar a definição dos dados a partir da 

perspectiva social e econômica, almejando contribuir na compreensão de um momento 

educativo incomum, trazendo aspectos referentes às modalidades de ensino a distância, 

transferência do ensino presencial para o ensino remoto, os desafios da utilização das 

tecnologias pelos professores, a condição de trabalho dos professores no  contexto 

alfabetizador, a participação dos alunos considerando o perfil socioeconômico, a mediação 

entre professor e aluno e por último o importante papel de mediação das famílias e/ou 

responsáveis entre professor e aluno, compondo uma interpretação capaz de ajudar nas 

reflexões sobre Ensino a Distância, Ensino remoto como também o momento atual da educação 

básica na conjuntura ao qual estamos vivendo. 

 O artigo está dividido em quatro partes, além da Introdução e Considerações Finais. Na 

primeira parte discutimos os conceitos de EAD e ERE, na segunda parte apresentamos as 

principais características da EAD e do ERE e na terceira parte discutimos a escolarização de 

crianças em fase de alfabetização no contexto da pandemia. 

 

INTRODUZINDO O CONCEITO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) E ENSINO 

REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

 

Educação a Distância – um breve histórico 

 

Gomes (2011) diz que a EAD só se difundiu nos séculos XIX e XX, em países de origens 

europeias e americanas, como a Suécia, Espanha e Estados Unidos. No Brasil, ainda são poucos 

os registros sobre a EAD, no entanto existem relatos de cursos que buscavam profissionalizar 

alunos de datilografia através de cartas, no estado do Rio de Janeiro por volta do século XIX. 
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A Educação a Distância (EAD), também chamada de Teleducação, em sua 

forma embrionária e EMPÍRICA é conhecida desde o século XIX, mas 

somente nas últimas décadas assumiu status que a coloca no cume das 

atenções pedagógicas de um número cada vez maior de países (GOMES, 

2011. p.04). 

 

O correio foi uma importante ferramenta para o surgimento da EAD. Pois, através dele, 

foi possível vários estudantes ter acesso a livros, matérias e jornais da época para poderem 

estudar.  

A EAD passou por várias gerações, segundo Santos (2009, p. 02), a EAD teve cinco 

gerações, são elas: Primeira Geração – 1850 a 1960, começa via papel impresso e, anos mais 

tarde, ganha a participação do rádio e da televisão. Segunda Geração – 1960 a 1985, os meios 

são fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo, fax e papel impresso. Terceira Geração – 1985 a 

1995, correio eletrônico, papel impresso, sessões de chat, mediante uso de computadores, 

internet, cd, videoconferência e fax. Quarta Geração – 1995 a 2005 (estimado), Correio 

eletrônico, chat, computador, internet, transmissões em banda larga, interação por vídeo e ao 

vivo, videoconferência, fax, papel impresso. Quinta Geração – Dias atuais, reunião de tudo o 

que a quarta geração oferece mais a comunicação via computadores com sistema de respostas 

automatizadas, além de acesso via portal a processos institucionais.  

As formas de ensinar na EAD foram se modificando ao longo de todas essas gerações, 

o que foi possível dividir essas gerações em independentes e dependentes. A geração 

dependente foi aquela que necessitava de recursos elétricos ou eletrônicos para funcionar, para 

dar certo. E já as gerações independentes foram as que não dependiam/dependiam de recursos 

eletrônicos para funcionar (GOMES, 2011). 

Quanto aos aspectos regulamentares vamos ver um pouco sobre as legislações 

brasileiras que falam sobre a Educação a Distância no Brasil, o Ensino a Distância só é 

reconhecido legalmente como modalidade de Ensino com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.934 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que diz que a EAD 

deve ser entendida como programas de ensino a distância, como mostra no artigo 80 da referida 

Lei onde estabelece que: “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada”.  

Contudo em 2017, o Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 2017), traz 

novas regulamentações para o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.934/96, onde estabelece que a EAD aconteça em formato híbrido, sendo oferecida pela mesma 

instituição tanto a distância como presencial, devendo os cursos ofertados terem polos ou 

centros de estudos para que os estudantes pudessem frequentar quando necessário. 

Diante desse breve histórico apresentado acerca da modalidade de Ensino em EAD e 

das legislações vigentes, propostas a Educação a Distância, reforçamos a compreensão de 

Educação a Distância enquanto modalidade de ensino quando KENSKI (2008) diz que:  

 
Organização da educação diz respeito às possibilidades de ampliação da 

atuação do sistema de ensino, não apenas no sentido espacial geral, mas para 

o oferecimento de ensino permanente, para todas as pessoas, em todas as 

idades. Transformar os estabelecimentos de ensino em estabelecimentos de 

aprendizagem permanente, garantindo aos alunos a possibilidade de escolhas 

de diferenciados objetos de estudo, de acordo com suas necessidades, seus 

interesses e suas possibilidades. (KENSKI, p. 74, 2008). 
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 Nesse sentido, é possível afirmar que a EAD, nasce especificamente com características 

próprias e já definidas para o seu funcionamento híbrido, para a oportunização de educação aos 

recantos mais distantes do País. 

 

Ensino Remoto Emergencial 

 

O surgimento da COVID – 19, que colocou todo o mundo em situação de pandemia, 

provocou muitas mudanças no contexto político, econômico, social e cultural. Diante desse 

cenário, encontramo-nos em uma realidade atípica de isolamento social, o que impactou 

diretamente o modo de vida das pessoas.  

No mês de março de 2020, no Brasil, as aulas de todos os níveis de ensino foram 

suspensas devido a pandemia e desde então, os professores vêm se adaptando às novas formas 

de ensino a distância. A situação de emergência atual fez surgir o ensino remoto emergencial 

devido a uma necessidade em que não permite que o ensino presencial aconteça, devido a 

situação em que estamos vivendo, de pandemia do coronavírus. 

Com a necessidade do isolamento social, as secretarias de educação de estado de todo o 

país tiveram que organizar planos emergenciais para a interrupção das atividades educacionais 

presenciais em todas as instituições de ensino como também a adoção de meios alternativos 

para dar continuidade ao aprendizado de milhares de estudantes (CARDOSO; FERREIRA; 

BARBOSA, 2020). 

No entanto, no atual contexto foi elaborado pelo (CNE) Conselho Nacional de Educação 

o Parecer nº 05/2020 (BRASIL, 2020), com orientações para a reorganização do calendário 

escolar como também a contabilização das horas de atividades não presenciais na carga horária 

mínima estabelecida pelos novos Decretos, essas mudanças são de competência de cada sistema 

de ensino de acordo com as diretrizes constituídas. 

Foi preciso pensar em meios pedagógicos que fossem mediados pelo uso e/ou não das 

tecnologias e que fossem aplicadas de acordo com as restrições impostas pelas medidas 

sanitárias causadas pela COVID-19, para assim minimizar os impactos no ensino. 

Compreendemos que o currículo da maioria das instituições de ensino não foi criado para serem 

aplicados em formato remoto. 

A Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020 define as atividades não 

presenciais como: 

 
O conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou não a fim 

de garantir atendimento escolar essencial durante o período de restrições para 

realização de atividades escolares com a presença física de estudantes na 

unidade educacional da educação básica ou do ensino superior (BRASIL, 

2020, p. 21). 
 

 Assim sendo entendemos que, diante dessa situação de emergência e a necessidade de 

isolamento social, como também fechamento das instituições de ensino, de imediato as mesmas 

não tiveram tempo suficiente para se readequar ao novo modelo de ensino (ERE), imposto às 

pressas, tendo que se adaptar urgentemente por meio dos novos decretos, ao ensino não 

presencial, como maneira de dar continuidade as suas atividades. Diante o exposto vemos que 

de acordo com o Parecer CNE/CP 05/2020, o Ensino Remoto Emergencial é uma modalidade 

que foi criada para ser utilizada em casos de emergência, quando não for possível acontecer o 

ensino presencial. No entanto, vale ressaltar que muitos problemas surgiram com esse novo 

modelo de educação, não apenas para os docentes, mas, sobretudo, para os estudantes 

 

CARACTERÍSTICAS DA EAD E ERE – DIFERENÇAS E PERSPECTIVAS 
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 Apesar de parecidos, as modalidades de ensinos Educação a distância (EAD) e o Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) se diferenciam e muito. O ERE, praticado durante a pandemia, se 

assemelha a EAD, no quesito tecnologia, já que ambos a utilizam para a mediação do 

conhecimento. Entretanto, as aulas e atividade no ERE são aplicadas de maneira pontual, têm 

características híbridas entre o presencial, aplicados em ambientes digitais. Enquanto a EAD 

foi criada para oferecer atendimento, aulas, aplicar atividades e outras demandas no ambiente 

de estudo com apoio de recursos tecnológicos e mediação de tutores,  

Quando nos referimos à EAD (UNICESUMAR EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2020, 

apud DAROS, 2020, p. 01.) diz que:  

 
[...] deve ser levado em consideração que, por se tratar de uma modalidade, 

possui um modo de funcionamento próprio. Com concepção didático-

pedagógica, é estruturada de forma flexível e abrange os conteúdos, atividades 

e todo um design adequado às características das áreas dos conhecimentos 

gerais e específicos, contemplando todo processo avaliativo discente. 

 

Em se tratando de ERE, os objetivos a serem atingidos, assim como os princípios de 

atuação e mediação continuam sendo os mesmos de uma educação presencial, porém com suas 

exceções devido a realidade educacional de cada instituição de ensino. Segundo SILVEIRA et 

al. (2020, p. 38) 

 
O ensino remoto, devido à pandemia da COVID-19, está sendo aplicado como 

forma emergencial, para dar conta de uma situação até então inesperada, ou 

seja, os Projetos Pedagógicos das Instituições de Ensino e de seus respectivos 

cursos não foram construídos para dar conta da modalidade de EaD, a fim de 

estruturar o currículo e os processos de ensino e de aprendizagem nesta 

modalidade diferenciada. Desta forma, os professores estão apenas utilizando 

as TDICs como meio, mantendo as mesmas metodologias de ensino utilizadas 

no ensino presencial, baseadas, quase que em sua totalidade, na transmissão 

de conhecimentos, por meio de aulas expositivas e exercícios para fixação do 

conteúdo.  
 

Portanto, o ensino remoto emergencial trouxe consigo muitos desafios dentre eles o dos 

professores se adequarem à nova realidade. Kenski (2008, p. 75) diz: “O professor que deseja 

melhorar suas competências profissionais e metodologias de ensino, além da própria reflexão e 

atualização sobre o conteúdo da matéria ensinada, precisa estar em estado permanente de 

aprendizagem”. 

Conforme Garcia, 2020, o ensino remoto permite: 

 
[...] O ensino remoto permite o uso de plataformas já disponíveis e abertas 

para outros fins, que não sejam estritamente os educacionais, assim como a 

inserção de ferramentas auxiliares e a introdução de práticas inovadoras. A 

variabilidade dos recursos e das estratégias bem como das práticas é definida 

a partir da familiaridade e da habilidade do professor em adotar tais recursos. 

(GARCIA et al., 2020, p.05)”. 

 

Nesse sentido, os professores precisam está aprendendo sobre tecnologias e mídias para 

conseguirem ministrar suas aulas, o que torna a tarefa do professor exaustiva, de estar sempre 

exposto a telas por muitas horas ao dia.  Conforme Mill (2012, p. 54), quando se fala em 

professores tutores ele diz que o professor formador é o “[...] principal docente do teletrabalho 

pedagógico [...]”.  
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O contexto de pandemia do Coronavírus pôs em evidência modelos pedagógicos 

apoiados no uso da tecnologia. O ensino a distância EAD, se dá totalmente no ambiente virtual 

como já foi mencionado, o Ministério da Educação (MEC), tem exigências para que o ensino 

possa possibilitar ao aluno atividades complementares ambiente virtual, como por exemplo, na 

educação superior a distância, que tem a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 

e aprendizagem. No período de pandemia, as escolas de educação básica, passam a adotar o 

ERE para continuar com aulas sem prejuízo para o estudante. 

Para tanto, podemos destacar algumas características que diferem um ensino do outro. 

No ensino EAD, as características dessa modalidade apresentam flexibilidade nos horários, e 

comodidade nas aulas virtuais, uso de plataformas com design mais elaborado para postagens 

de trabalhos, e materiais didáticos de acesso para estudantes e professores. O estudante fica 

livre para assistir às aulas, no horário que desejam por serem aulas gravadas, usam o local e 

aparelho que desejar, contam também com professores e tutores, tendo em vista que o papel do 

professor no EAD é mais descentralizado devido ao fato de que, no ensino seja a distância. O 

EAD, tem um nível maior de exigência, as instituições já estavam preparadas para este tipo de 

ensino, diferentemente do ERE, que foi elaborado com intuito de não parar as aulas devido ao 

período de distanciamento social, como também não houve um preparo antecipado para o uso 

das tecnologias, ou o acesso à internet, 

         EAD, tem uma estrutura metodológica que exige uma educação a distância com 

qualidade e resultados satisfatórios, além de possuir características das áreas dos conhecimentos 

gerais e específicos, com conteúdo adequados, já o ERE, usa a internet como a principal 

ferramenta para uma solução temporária, afim, de não paralisar as atividades pedagógicas, com 

as escolas fechadas devido aos decretos estaduais e municipais, assim continua garantindo 

ensino aos estudantes. 

 O grande desafio que se coloca é que muitos professores estão aprendendo no cotidiano 

desenvolver tecnologias de ensino, que nem sempre são democráticas a todos os estudantes, 

visto que o Brasil, como um país continental que é, escancara nesse momento os percalços de 

suas desigualdades sociais. 

 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: possíveis impactos causados pelo ensino a 

distância na escolarização de crianças em processo de alfabetização 

 

A escolarização de crianças já é um desafio para a educação brasileira, agora 

imaginemos a alfabetização em tempos de ERE? Falarmos em alfabetização, logo pensamos 

qual método ou teoria iremos adotar no processo de ensino-aprendizagem, tendo como principal 

objetivo fazer com que os alunos atinjam habilidades de leitura correspondentes aos seus níveis 

de escolaridade, como expõe Albuquerque (2007, p. 11) ao dizer que “[...] definir o termo 

“Alfabetização” parece ser algo desnecessário, visto que se trata de um conceito conhecido e 

familiar. Qualquer pessoa responderia que alfabetizar corresponde à ação de ensinar a ler e 

escrever [...]”. 

Entretanto, não deveríamos ver a alfabetização apenas como um ato de ensinar a ler e 

escrever, assim como mostra Paulo Freire (1989, p. 72): a alfabetização “[...] é mais que o 

simples domínio mecânico de técnicas para aprender a escrever e ler. Com efeito, ela é o 

domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se 

entende [...]”. E, de forma mais ampla, ele completa: “[...] a compreensão crítica do ato de ler, 

que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra 

[...]” (FREIRE, 2017, p. 09). 

Os documentos oficiais do sistema educacional brasileiro como Plano Nacional da 

Educação (PNE) consideram que uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se 
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apropria da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando 

informação, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de 

produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual está inserido 

(BRASIL, 2001). 

         Com isso compreendemos que na sociedade ao qual estamos inseridos a alfabetização é 

de fundamental importância na vida cotidiana dos indivíduos e que precisa ser vista e trabalhada 

de forma significativa e muitos são os desafios dos professores alfabetizadores na atualidade. 

Considerando o contexto pandêmico, ao qual estamos vivenciando, os desafios 

tornaram-se bem mais complexos e difíceis para professores alfabetizadores, estudantes como 

também pais e/ou responsáveis. O isolamento social causado pela COVID-19 fez com que 

professores e estudantes tivessem que interromper esse processo de alfabetização de forma 

presencial, com a necessidade de se distanciarmos, escolas foram fechadas, as aulas foram 

suspensas e como alternativa para dar continuidade as aulas que haviam sido interrompidas foi 

criado o chamado Ensino Remoto Emergencial, ou seja aulas remotas online, - lembrando que 

esse tipo de ensino foi adotado, exclusivamente, para o período em que não se pudesse 

desenvolver atividades presenciais. Como apresenta Leal (2020): 

  
Essa estratégia educacional de comunicação via ensino remoto possibilitou a 

continuidade do ano letivo e mostrou que o mundo acadêmico, cada vez mais, 

terá que adequar o ensino do século XXI a um novo projeto pedagógico, tendo 

a tecnologia como aliada contínua, selecionando, sobretudo, qual ferramenta 

digital levará o estudante a ter uma aprendizagem significativa. (LEAL, p. 41, 

2020) 
  
         Diante disso, transformações na maneira de ensinar que apareceram em decorrência da 

pandemia, surgiu a necessidade de se analisar os desafios atribuídos aos professores 

alfabetizadores, alunos em processo de alfabetização  e família perante esse novo contexto, 

assim damos destaque ao que diz respeito às habilidades que o professor tem em utilizar as 

tecnologias em suas aulas, dificuldades no acompanhamento diário dos estudantes, a 

participação dos alunos nas aulas remotas, considerando o perfil socioeconômico desses 

estudantes, a falta da mediação presencial do professor no processo de ensino e, por fim, a 

importância da família para essa mediação entre professor e aluno. 

         No que diz respeito às habilidades do professor em utilizar as tecnologias, Colello, 

(2021, p. 145) aponta para o fato de que: “[...] independentemente das redes de ensino e das 

condições das escolas, a maioria dos professores não se sentia preparada para lidar com a 

parafernália tecnológica ajustada ao processo educacional [...]”. Ela ainda completa: “Meses 

depois do início da quarentena, não se pode dizer que a profusão de tutoriais e de iniciativas de 

capacitação docente no mundo virtual tenha garantido a necessária segurança para ensinar por 

essas vias”. 

         Falando da prática docente os professores encontraram muitas dificuldades em relação 

ao acompanhamento diário com os estudantes pois existem muitas diferenças nas realidades de 

cada um deles nem todos conseguem fazer as atividades todos os dias, fazendo com que o atraso 

dificulte ainda mais o diagnóstico, avaliação e acompanhamento pelo professor a esses alunos. 

Mota e Watanabe, (2021) mostra que: 

 
Nessa situação de transformação do processo de aprendizagem, os indivíduos 

envolvidos começam a agir de forma resiliente, cuja capacidade de adaptar-se 

ao diferente começa a emergir em seu comportamento adaptativo às 

circunstâncias vivenciadas, principalmente em situações emergenciais quando 

estão ameaçados por um evento estressante (MOTA E WATANABE, 2021, 

p. 41). 



 

 

37 

 

No que se refere aos alunos, podemos situar as desigualdades sociais existentes em que 

o acesso às tecnologias não existem de forma igualitária, enquanto alguns deles tem uma 

estrutura material e tecnológica mais sofisticados outros enquanto classes menos favorecidas 

não têm o mínimo necessário para a realização das atividades solicitadas pelos professores 

aumentando ainda mais os desafios enfrentados por ambos, professor e aluno, em meio a 

situação de pandemia que estamos vivendo essas desigualdades se tornaram ainda mais visíveis 

e o papel dos professores  cada vez mais complexo e desafiador como mostra Leal (2020) 

quando diz: 

  
No entanto, o pior entrave foram os distintos perfis socioeconômicos 

retratados pela falta de adequados computadores e internets nos domicílios 

tanto dos professores quanto dos acadêmicos. Esses novos desafios levaram, 

inclusive, a uma maior inadimplência e evasão escolar, as quais só não foram 

agravadas graças ao trabalho dos docentes, assegurando a motivação e a 

estima do alunado (LEAL, 2020, p. 42). 
  

Outro desafio enfrentado pelos indivíduos é a falta da mediação presencial do professor 

com o aluno no processo de ensino tornando as dificuldades e desafios enfrentados por 

professores alfabetizadores e alunos em processo de alfabetização ainda mais desafiador 

considerando como nós mostra Colello, (2021, p. 145): 

 
[...] a importância do vínculo pessoal presencial entre professores e alunos, os 

anos iniciais são justamente o segmento de maiores riscos: fragilidade de 

relações pessoais, desencanto com a escola, sobrecarga de atividades digitais, 

desmotivação para a realização das atividades e dispersão em função da rotina 

na tela do computador. 
 

Todos esses apontamentos que a autora apresenta nos faz pensar acerca do quão extenso 

são os desafios enfrentados por todos no contexto atual em que estamos vivenciando. Outro 

desafio é no que se refere a participação da família ou responsável pelo processo de mediação 

entre aluno professor, nesse contexto de pandemia onde a casa se tornou a escola onde a família 

nunca assumiu um nível tão importante para o desenvolvimento das crianças, isso porque eles 

necessitam de alguém que os auxiliem na aprendizagem do conteúdo como também manusear 

as tecnologias, mas nem todos os pais ou responsáveis têm condições de auxiliar esses 

estudantes muitas vezes devido ao grau de instrução e conhecimento formal, nesse sentido, 

concordamos com Ferrari (2020, 2020, p. 01), quando nos diz que: 

  
Assim também acontece com relação à educação formal, a participação dos 

pais depende, antes de qualquer coisa, da relação que estes mesmo pais têm 

com o conhecimento. Pais que valorizam a formação científica e cultural 

tendem a influenciar positivamente a relação estabelecida entre os filhos e o 

processo de aprendizagem.  

 

         Sendo assim compreendemos como é importante o papel da família para o 

desenvolvimento da aprendizagem, que famílias e escola devem caminhar juntas para assim 

podermos ter um ensino e uma aprendizagem significativa, percebemos também que os 

professores ajudam as crianças na maneira que podem, entretanto precisam da colaboração da 

família e/ou responsáveis pois é por meio da família que os professores almejam conseguir 

alfabetizar as crianças de maneira satisfatória. 

O Ensino Remoto Emergencial (ERE) fez com que o ensino se torna-se mais complexo 

e desafiador, devido o distanciamento, falta de recurso, professores usam os mais diversos para 
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que possam alcançar a maior quantidade de alunos, sendo assim se reconhecermos que a 

alfabetização não é um processo fácil com tantos desafios pode se tornar algo ainda mais difícil 

sendo realizado à distância, onde professores, alunos e família tiveram que se adaptar ao novo 

contexto, a novas ferramentas de ensino e a novas formas de se relacionar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos vivendo em um cenário de transformações que impactaram a educação, 

fazendo com os desafios se tornem ainda maiores, especialmente quando falamos de Educação 

Básica Pública. Em um momento tudo mudou, com o surgimento da Pandemia causada pela 

COVID-19, inúmeras mudanças aconteceram nas interações sociais no processo sócio-histórico 

nesse curto espaço tempo em decorrência de um vírus devastador. As reflexões formuladas 

neste artigo, mostram como o desenvolvimento das tecnologias e acesso aos meios digitais 

impactam as formas de como as pessoas passam a representar o meio em que vivem, o que, 

portanto, modifica os modos como as aprendizagens se desenvolvem. 

            É importante, diferenciar a Educação a Distância (EAD) do Ensino Remoto 

Emergencial.  “Não é prudente igualar o ensino à distância, habitual e planejado, com o ensino 

à distância emergencial, pois, ainda que este conte com um planejamento emergencial.” 

(CARDOSO; FERREIRA; BARBOSA, 2020, p. 42). O primeiro ocorre com um planejamento 

pedagógico próprio, pensado com base nas características de aulas virtuais, já o segundo o 

planejamento pedagógico é adaptado e elaborado de acordo com o modelo presencial enquanto 

a vida acontece. 

            Tendo em vista os aspectos apresentados, percebemos que a Educação a Distância e o 

Ensino Remoto Emergencial apesar de semelhantes, carregam seus próprios conceitos. Com 

isso, pode ter sido gerada uma falsa impressão de que a pandemia criou uma mudança de um 

modelo de ensino presencial para uma modelo de ensino a distância já existente, entretanto o 

estudo mostra que a mudança de modo emergencial de um modelo de ensino presencial se 

mostra muito diferente do que já é disponibilizado na modalidade a distância. 

         Assim, concluímos que as aulas não presenciais que estão sendo ofertadas neste período 

de pandemia necessitam de uma maior atenção por parte dos órgãos responsáveis considerando 

os aspectos expostos nesse estudo. As rápidas mudanças no meio educacional com a aplicação 

do ensino remoto, foi necessária adaptação tanto de professores como de estudantes e família. 

Podemos perceber que a comunidade no todo, sofreu para que fosse possível dar continuidade 

com o ensino/aprendizagem.  

         Ainda que as modalidades de ensino EAD e ERE se diferenciam conceitualmente e 

metodologicamente, é necessário cuidados adequados às atividades não presenciais, se não os 

direitos de aprendizagem previstos pelos órgãos regulamentadores não serão garantidos. 

Frente às dificuldades que existiram durante esse período remoto emergencial, ficou 

mais evidente as diferenças sociais, além do desgaste pelo período difícil, questões financeiras, 

as carências ao acesso a tecnologias e internet, como também ambientes precários que 

impossibilitaram alunos a comparecer nas aulas remotas.  

O professor nesse período de isolamento teve que se reinventar, mesmo com todas as 

limitações, foi necessário colocar em prática suas habilidades de ser criativo, para que as aulas 

fossem menos cansativas, e que os estudantes pudessem participar das aulas. Apesar dos 

momentos desafiadores, foi possível retirar aprendizado e crescimento nesse processo 

pedagógico atípico. 

         Com isso, percebemos que a pandemia causou uma discussão mais extensa sobre as 

desigualdades existentes na esfera educacional, deixando evidente que a as desigualdades de 

acesso a tecnologia, evidenciando as famílias que tiveram mais oportunidades de acesso das 

que não, demonstrando a precarização com o novo formato para uma grande parte dos 
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estudantes. Também observamos a limitação dos professores no acesso às tecnologias, a 

avaliação e intervenção, a mediação feita pelas famílias as quais nem sempre estão preparadas 

para a realização das atividades, uma modalidade de ensino criada para amenizar os impactos 

da pandemia na esfera educacional, ocasionou também vários desafios, novas experiências, 

novas estratégias metodológicas, novas formas de relação pessoal, de interação e 

principalmente um formato até então impensável no âmbito escolar. 

         Entretanto ressaltamos que este estudo faz parte de uma pesquisa de mestrado, em 

andamento, que investiga os impactos do ensino remoto no Ensino de crianças das séries iniciais 

da Educação Básica que se encontram em fase de alfabetização. Com isso observamos diante 

do estudo feito para a construção desse artigo que mesmo em meio às dificuldades apresentadas, 

e diante o cenário de insegurança trazidos por essa pandemia, onde umas das medidas para o 

seu combate foi a suspensão das aulas, professores, estudantes e famílias se superaram e 

continuam de sobressaindo em busca cada dia mais de novos meios de continuar com essa 

missão de educar de modo geral. 

 Por fim, assumimos que há muito mais a ser investigado. E declarar a nossa preocupação 

com políticas efetivas de acesso às tecnologias pelas crianças, famílias e docentes. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CLASSES HOSPITALARES E 

DOMICILIARES: o caminhar até os dias de pandemia COVID-19 
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RESUMO 

Neste ensaio abordaremos o processo de Formação Continuada para os professores de 

classes hospitalares e domiciliares (CHD) que se organiza desde 2011, quando as 

primeiras classes hospitalares foram oficializadas na rede de ensino do Rio Grande do 

Norte, através da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do 

Lazer/RN (SEEC/RN), mediado pela Subcoordenadoria de Educação Especial 

(SUESP), através do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do 

RN/NAEHD), até os dias atuais (2021). No contexto atual, em que estamos 

vivenciando a maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, a pandemia da 

COVID-19, exigiu a implementação de atividades não presenciais (Ensino Remoto) 

para todos os níveis, modalidades e redes de ensino provocando grandes desafios para 

a prática docente, independente do seu contexto de atuação, para a continuidade da 

escolarização dos estudantes. Sob o olhar das contribuições de Passeggi (2011, 2016), 

Nóvoa (2011), Mendes, Almeida e Toyoda (2011), André (2010), Tardif (2014), 

Rocha (2014), Freire (2013), dentre outros, e considerando a conjuntura em tela, 

apresentaremos uma descrição de como as formações para professores de CHD foram 

se (re)organizando no decorrer do tempo, observando atentamente suas variações até 

chegarmos à atualidade. O material que subsidia o estudo são registros oficiais da 

SEEC/RN e relatos de uma professora que participou da implementação das primeiras 

CHD do RN e que, ainda, permanece em atividade neste contexto. Como resultados 

iniciais, destacamos que o reconhecimento do saber dos professores, a implicação 

destes em pautar os temas a serem estudados em seus momentos formativos, o espaço 

de fala e escuta assegurados, bem como os laços de confiança entre seus pares 

contribuem para reflexão de suas práticas como também robustecê-las, com 

parâmetros para enfrentar os diferentes obstáculos que surgem em seu cotidiano de 

trabalho, mesmo que seja uma Pandemia como a do COVID-19. Uma flor no deserto 

de perdas causadas por uma doença perversa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar; 

Formação de Professores; Narrativas autobiográficas; Ensino 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo, abordaremos o processo de Formação Continuada para os 

professores de classes hospitalares e domiciliares (CHD) que se organiza desde o ano de 2011, 

quando as primeiras classes hospitalares foram oficializadas na rede de ensino do Rio Grande 

do Norte, através da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer/RN 

(SEEC/RN) mediado pela Subcoordenadoria de Educação Especial (SUESP) e efetivado pelo 

Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN/NAEHD), até os dias 

atuais (2021). 
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        Discorreremos brevemente sobre os caminhos da Formação Continuada no Brasil nas 

últimas décadas sob o olhar das contribuições de Passeggi (2011, 2016), Nóvoa (2011), 

Mendes, Almeida  e Toyoda (2011), André (2010), Tardif (2014), Rocha (2014), Freire (2013) 

historicizando concisamente a formalização do Atendimento Educacional Hospitalar e 

Domiciliar no RN.  Em seguida apresentaremos a dinâmica de atendimento nas Classes 

Hospitalares e Domiciliares e a estruturação da formação continuada do Atendimento 

Educacional Hospitalar e Domiciliar no RN para os professores e coordenadores que atuam 

nesse serviço. 

         Vivenciamos a maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, a pandemia COVID-

19, que exigiu a implementação atividades não presenciais (Ensino Remoto) para todos os 

níveis, modalidades e redes de ensino provocando grandes desafios para a prática docente e 

para a continuidade da escolarização dos estudantes. Nesse contexto realizaremos uma 

exposição sobre como as formações oferecidas foram se (re)organizando no decorrer do tempo, 

observando atentamente suas variações até chegarmos à atualidade a partir dos registros oficiais 

da SEEC/RN e de relatos de uma professora que participou da implementação das primeiras 

CHD do RN e permanece em atividade até hoje. 

        

CAMINHOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

        

        Nas últimas décadas a formação docente vem despertando crescente interesse no meio 

acadêmico e na grande mídia apresentando diferentes vieses que podem focar desde os 

processos de aprendizagem da docência, o desenvolvimento profissional até na aquisição, 

aprimoramento de seus conhecimentos, de habilidades e orientações para exercer a atividade 

docente, objetivando que os alunos tenham o seu direito de aprender resguardado. 

         A formação continuada de professores de acordo com André (2011) tem que ser pensada 

como um aprendizado profissional ao longo da vida, o que implica envolvimento dos 

professores em processos formativos intencionais e planejados, que possibilitem mudanças em 

direção a uma prática efetiva que objetiva a aprendizagem dos estudantes de forma significativa. 

Dessa maneira, o docente não é apenas um reprodutor de práticas, mas construtor de seu fazer 

diante de um cotidiano dinâmico, em constante movimento e mutável. 

             Nóvoa (2011), relata que não é possível aprender a profissão docente sem a presença, 

o apoio e a colaboração dos outros professores, uma vez que o grupo permite um grau mais 

significativo de aprendizagem e reflexão do que qualquer indivíduo poderia fazer de forma 

isolada (Mendes, Almeida e Toyoda, 2011), socializando suas práticas, suas experiências 

exitosas e dificuldades, encorajando o relato do outro, favorecendo a práxis pedagógica. 

            Para saber como fazer um trabalho qualquer, de acordo com Tardif (2014), o mais 

comum seria aprender com quem faz o trabalho e isso deve ser aplicado também à docência. 

Para tanto, faz-se necessário que as formações docentes continuadas, permanentes ou em 

serviço abram espaço para a mestria dos professores a fim de que façam sentido, ao relacionar 

com seu cotidiano.              

               A formação continuada e/ou permanente propicia o aprimoramento da prática 

pedagógica, impulsionada pela efervescente dinâmica da sociedade, tornando uma necessidade 

latente diante das demandas do cotidiano do professor em espaços escolares e não escolares.  

Assim, consideramos que favorecer momentos de reflexão acerca da prática na formação dos 

professores possibilita a mudança, reorganização do fazer do professor e a possibilidade da 

efetivação das práxis pedagógicas, pois é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática (Freire, 2013).  

               Vale ressaltar, que neste trabalho entendemos por formação continuada uma ação 

desenvolvida de maneira dialogada e planejada com, e para, os docentes em Atendimento 

Educacional Hospitalar e Domiciliar em comunhão com Paulo Freire (2013) no que diz respeito 
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que a autonomia, horizontalidade, reflexão dialógica e a experiência em formação de Passeggi 

(2011).  

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR E DOMICILIAR NA REDE 

ESTADUAL DO RN 

 

A Classe Hospitalar ou Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar (AEHD) se 

caracteriza como um espaço dentro do hospital, domicílio e/ou da casa de apoio destinado ao 

acompanhamento pedagógico de crianças em tratamento de saúde que estão momentaneamente, 

ou não, impossibilitadas de frequentar uma escola regular, com o objetivo de garantir a 

manutenção do vínculo com as escolas, por meio de um currículo flexibilizado e/ou adaptado, 

favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu grupo escolar correspondente, 

como parte do direito de atenção integral (MEC, 2002). 

A Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte  e as Redes Municipais de Ensino 

de Natal possuem legislações próprias (Lei nº 10.320, de 05 de janeiro de 2018 e a Lei nº 6.365, 

de 21 de agosto de 2012, respectivamente) que asseguram a continuidade da escolarização dos 

estudantes em estado de adoecimento, além da Legislação Nacional vigente: a Constituição 

Federal Brasileira de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na resolução nº 41/1995  

de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente a 

aprovação da Lei 13.716, de 24 de setembro de 2018, que altera a Lei 9394, de 20 de dezembro 

de 1996. 

 
Art. 4º-A - É assegurado atendimento educacional, durante o período de 

internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde 

em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser 

o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. 

(BRASIL, 2018). 

 

No ano de 2020, o AEHD completou 10 anos de sua formalização no Estado do Rio 

Grande do Norte, resultado de um esforço empregado por diversos setores da sociedade. 

Atualmente encontra-se presente em 08 (oito) instituições, entre hospitais e casas de apoio, com 

19 (dezenove) professores efetivos atuando em Classes Hospitalares da Secretaria de Estado 

da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer SEEC/RN, favorecendo a continuidade da 

escolarização de crianças e adolescentes de todos os níveis de ensino a fim de proporcionar uma 

futura reinserção no espaço escolar, contribuindo para minimizar as possibilidades de abandono 

escolar e reprovação. A esse respeito FONSECA (1999, p.33) afirma que a classe hospitalar 

tanto se apresenta como modalidade alternativa de manutenção da escolaridade obrigatória, 

quanto previne a reprovação e a evasão da escolaridade regular, reintegrando a criança ou jovem 

ao sistema regular de ensino.  

Com a formalização do AEHD na Rede Estadual de Ensino, a SEEC/RN delegou a 

Subcoordenadoria de Educação Especial/SUESP a função de organização administrativa e 

formativa do serviço implementado. Para tanto, a SUESP compôs a criação do Núcleo de 

Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do Rio Grande do Norte (NAEHD/RN), que 

passou a selecionar profissionais do quadro permanente de professores da rede pública estadual, 

analisar as solicitações de convênio, realizar visitas técnicas pedagógicas nas CHD 

conveniadas, promover formação continuada para seus professores e eventos educacionais, 

dentre outras funções pertinentes ao serviço, como apresenta SILVA (2019, p.57)  

 
1) viabilizar o atendimento educacional hospitalar e domiciliar; 2) acompanhar a implementação 

do serviço; 3) oferecer formação continuada aos professores; 4) realizar assessoramento e 

monitoramento através do suporte pedagógico e administrativo. O NAEHD-RN, com sede na 
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SEEC/SUESP, apresenta uma gestão na perspectiva democrática, sob a coordenação de duas 

assessoras pedagógicas. 

              

             A partir da formalização das CHD na Rede Pública Estadual de Ensino e a composição 

do NAEHD/RN deu-se início suas atividades em que destacamos a formação continuada em 

serviço que será apresentada no próximo tópico.  

 

A ESTRUTURAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO AEHD NO RN  

 

           O Documento intitulado “Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 

estratégias e orientações” (BRASIL, 2002), dispõe que compete às Secretarias de Educação 

atender à solicitação dos hospitais para o serviço de atendimento pedagógico hospitalar e 

domiciliar, a contratação e capacitação dos professores, a provisão de recursos financeiros e 

materiais para os referidos atendimentos. Nesse sentido, o NAEHD/RN assessora 19 

professores do quadro permanente da SEEC/RN, organizados de acordo com os Termos de 

Cooperação Técnica, entre as oito Instituições conveniadas e, desde 2011, promovendo 

formação continuada em serviço para os professores que atuam em CHD e seus coordenadores 

pedagógicos.   

 Nos arquivos oficiais digitais do NAEHD/RN foi possível identificar os cronogramas 

das formações desde o seu primeiro ano, 2011, até os dias atuais, 2021. Observamos que a 

primeira formação intitulada “I Formação Continuada para Professores e Coordenadores que 

atuam nas Classes Hospitalares e Domiciliares do RN” estruturou-se com encontros quinzenais 

formulados com palestras com profissionais da área da Saúde e da Educação que vislumbravam 

orientar os profissionais da educação que estavam atuando em ambiente hospitalar.             

              Oliveira (2019, p.89) cita Silva e Modesto (2016) para resgatar todas as ações 

formativas em serviço desenvolvidas pelo NAEHD/RN, entre os anos de 2011 e 2019, com 

carga horária de 60h a 80h. A seguir, com o intuito de exemplificar a tônica das formações, 

apresentamos um quadro detalhado com os temas abordados na I Formação Continuada para 

Professores e Coordenadores que Atuam nas Classes Hospitalares e Domiciliares do RN: 

 
Quadro 1: Formações do NAEHD 

Tema 

• Palestra: Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar – Classes Hospitalares no RN; 

• Palestra: Classe Hospitalar na Rede Municipal de Educação; 

• Palestra: Uma Experiência no Hospital Infantil Varela Santiago; 

• Orientações técnicas e pedagógicas sobre a Formação Continuada para os profissionais que atuam no 

Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar – Classe Hospitalar/RN; 

• O Ensino Regular e as Especificidades do Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar- Classe 

Hospitalar; 

• Palestra: A Segurança no Ambiente de Trabalho Hospitalar;  

• Contribuições da Neuropsicologia para a Pedagogia; 

• Apresentação do Serviço Social: A atuação do Assistente Social do HMAF;  

• Palestra: O Tratamento Onco-hematológico em Crianças e Adolescentes e a Demanda Pediátrica no 

HMAF; 

• A Importância do Brincar no Ambiente Hospitalar; 

• A Identidade do Professor da Classe Hospitalar;  

• O voluntariado na Casa de apoio à criança com câncer/CACC;  

• O Acolhimento na Casa de Apoio - Grupo de Apoio à Criança com Câncer; 

• O currículo na Classe Hospitalar: Adaptação e flexibilização;  

• Oficina: Construindo Projetos Pedagógicos para a Prática Pedagógica no ambiente Hospitalar; 

• Projetos Pedagógicos no universo hospitalar - As especificidades do plano de atendimento educacional 

adaptado ao ambiente hospitalar. 

• O Serviço de Itinerância: Uma prática possível para Inclusão; 
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• Sala de Recurso Multifuncional: Uma perspectiva do Atendimento Educacional Especializado; 

• Dificuldades de Aprendizagem e suas implicações na escolarização do aluno hospitalizado; 

• Construindo Materiais Pedagógicos para o Atendimento no Ambiente Hospitalar; 

• A Inclusão do Aluno com Deficiência Visual no Sistema Comum de Ensino; 

• O processo de Aprendizagem da Pessoa com Surdez. 

• A Tecnologia Assistiva e suas contribuições ao processo de aprendizagem à criança Hospitalizada;  

• Palestra: TGD X Aprendizagem 

• Palestra: Identificando o aluno com Altas Habilidades e Superdotação no contexto escolar; 

• A Inclusão do aluno com Deficiência Física no Ambiente Hospitalar; 

• Construindo materiais pedagógicos de baixa tecnologia para a Classe hospitalar; 

• Apresentação e socialização dos resultados do trabalho desenvolvido no atendimento pedagógico nas 

Classes Hospitalares e Casas de Apoio no RN; 

Fonte: Arquivos oficiais digitais NAEHD/RN- SUESP- SEEC/RN em julho de 2021. 

                

Observamos o cuidado que o NAEHD/RN apresenta ao eleger os temas para a primeira 

formação em serviço de seus professores, denotando uma atenção apurada a fim de que os 

profissionais compreendessem e se apropriassem da dinâmica e da rotina hospitalar, assim 

como fortalecesse suas práticas pedagógicas no AEHD para propiciar a construção de um canal 

de interação entre os profissionais da CHD e hospitais para prestar assistência direcionada às 

fragilidades específicas do educando (Gomes, 2011). Tal desenho formativo manteve-se no ano 

de 2012, em consonância com o documento do MEC (2002, p.22) que ressalta a necessidade de 

que os professores tenham 

 
[...] noções sobre as doenças e condições psicossociais vivenciadas pelos 

educandos e as características delas decorrentes, sejam do ponto de vista 

clínico, sejam do ponto de vista afetivo. Compete ao professor adequar e 

adaptar o ambiente às atividades e os materiais, planejar o dia-a-dia da turma, 

registrar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido.  

 

A professora dra. Simone Rocha ingressou no quadro permanente de professores da 

SEEC/RN no ano de 2013, contribuindo de maneira significativa nas formações dos professores 

do AEHD. Rocha (2014) relata que ao assumir a responsabilidade dos processos formativos 

dos professores do AEHD, se inspirou na noção de experiência em formação, de Passeggi 

(2011), quando passou a buscar uma abordagem formativa na qual os professores fossem 

ouvidos e participassem de forma mais ativa de sua formação profissional. A partir desse 

momento as ações formativas dos professores em CHD passaram a ser definidas de maneira 

colaborativa, envolvendo todos os sujeitos que compõem o AEHD. 

Nessa perspectiva, as formações passaram a contar, em 2015, com a parceria da 

SME/Natal e a partir 2016 (até a atualidade), houve a integração com o curso de extensão da 

UFRN, através do Programa de Formação Continuada do Centro de Educação 

(PROFOCO/CE), ancorando as formações nas experiências profissionais e oferecendo 

condições institucionais para os professores refletirem com seus pares sobre elas (Passeggi, 

2011). Num sentido dialético e colaborativo é de fundamental importância que a formação 

docente para esses professores AEHD continuasse sendo 

 
[...] realizada em serviço para que possam compartilhar experiências e 

vivências. Os cursos e eventos como encontros, congressos, seminários são de 

extrema relevância para discussão de temas específicos, saberes e 

conhecimentos relacionados à realidade vivida. (Gonçalves, Araújo e Rocha, 

2021, p.38). 

                           

Oliveira (2019), relata a receptividade e flexibilidade dos professores do AEHD para 
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formar e forma-se, socializando seus fazeres implicando-se colaborativamente na construção 

das formações continuadas com voz participante, experenciando novas formações, discutindo 

e indicando temas de estudo, refletindo, reconsiderando suas práticas e expondo suas emoções.  

A postura apresentada pelos professores promove o envolvimento de todos os participantes, 

estimulando a busca pela superação das dificuldades que possam surgir no cotidiano de suas 

práticas pedagógicas. 

A ações de formação continuada previstas para o ano de 2020 foram planejadas como 

de costume nos anos anteriores: encontro com estagiários, professores e coordenadores em 

CHD, assessores pedagógicos das secretarias envolvidas e a contribuição significativa da 

professora da UFRN (PROFOCO/CE) professora dra. Jacyene Melo de Oliveira Araújo. Tal 

parceria, de acordo com Silva (2019), vem contribuindo ao longo dos anos de forma expressiva 

na formação continuada dos professores do sistema estadual de ensino, no campo de estágio 

nas classes hospitalares e domiciliares, na formação de pesquisadores e, especialmente, nas 

reflexões sobre a infância e a escolarização de estudantes em situação de adoecimento e na 

construção das políticas para o atendimento educacional hospitalar e domiciliar.  

Entretanto, um novo vírus, denominado novo coronavírus (SARS-CoV-2), que surgiu 

em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, se espalhou pelo mundo inteiro 

originando a Pandemia da COVID-19, sem precedentes no último século, desviando o rumo 

não só dos planos educacionais traçados para e com os professores orientados pelo 

NAEHD/RN, mas de milhões de vidas. Diante do avanço da doença no Brasil e no mundo dar-

se início uma série de ações de âmbito municipal, estadual e nacional a fim de minimizar os 

impactos da nova doença.  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM DIAS DE PANDEMIA COVID-19, A FLOR NO 

DESERTO 

        

Instalou-se a maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, a pandemia COVID-

19, os governos se organizaram visando minimizar os impactos na sociedade como a Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que:  

 
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 

de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; 

e 

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação 

do coronavírus. 

 

Tais determinações ocorrem devido ao rápido avanço do contágio pelo novo oronavírus 

(COVID-19), destacando-se a aglomeração de pessoas em espaços abertos e fechados. O 

Governo Estadual se posiciona nesse sentido através do 

Decreto Nº 29.524, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias para o 

enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública provocada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) suspendendo as várias atividades em que destacamos as escolares 

 
 

 

 



 

 

48 

Art. 2º  Ficam suspensas as atividades escolares presenciais nas unidades da 

rede pública e privada de ensino, no âmbito do ensino infantil, fundamental, 

médio, superior, técnico e profissionalizante, pelo período inicial de 15 

(quinze) dias. 

  

Infelizmente a suspensão das atividades escolares não durou apenas os 15 dias previstos 

inicialmente. Durante alguns meses vivenciamos a incógnita sobre o retorno às atividades 

exigindo a implementação das atividades não presenciais (Ensino Remoto) para todos os níveis, 

modalidades e redes de ensino, proporcionando grandes desafios para a prática do professor, 

para a continuidade da escolarização dos estudantes e de uma formação continuada ainda mais 

presente.   

O AEHD foi amplamente atingido, pois diante da insegurança e incertezas sanitárias as 

Instituições de Saúde optaram pela suspensão total dos atendimentos. A interrupção dos 

atendimentos trouxe grande angústia para os professores e equipes de formação, pois não havia 

como se aproximar dos estudantes adoecidos. A Portaria-SEI Nº 368, de 22 de julho de 2020 

vem orientar os Planos de Atividades e a Inclusão de atividades não presenciais na Rede Pública 

de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, em regime excepcional e transitório, durante o 

período de isolamento social motivado pela pandemia da COVID-19.  

A partir da Portaria Portaria-SEI Nº 368/2020 a formação continuada em serviço foi 

reorganizada e os temas previstos para o ano de 2020 foram substituídos por momentos de 

diálogos e orientações, objetivando apoiar e buscar alternativas para o AEHD atendendo às 

especificidades de cada CHD, conforme previsto no Capítulo IV- Estratégias Utilizadas 

 
j) Disponibilização de equipes técnica, pedagógica e administrativa na SEEC 

e nas DIRECs para acompanhar o planejamento e resolução de dúvidas a 

respeito dessas Normas, auxiliando os professores e educadores quanto ao uso 

de tecnologias digitais para o trabalho remoto, atividades e eventos não 

presenciais. 

 

Sobre a retomada das atividades nesse período de pandemia dialogamos com a 

professora Ana Lúcia de Souza Costa, que optou pelo uso de seu nome real neste ensaio, a 

mesma atua no Hospital Infantil Maria Alice Fernandes (HMAF- realiza atendimento de baixa 

e média complexidade), que relata sobre esse momento   

 
“Foi muita dúvida, como é que a gente vai fazer, muitos questionamentos [...] 

Vi a necessiade do atendimento on-line, mas também a grande dificuldade 

[...] teve que aprender a lidar com a internet, né? Teve que lidar com as 

ferramentas, cada dia uma coisa nova, e nós da CH sentimos mais dificuldade 

ainda porque os nossos alunos são muito rotativos [...] nossos alunos ficam 

no máximo 8 ou 10 dias. Hoje você está com essa criança e amanhã já não 

está lá, todo dia a gente recebe alunos novos”. 

 

As questões colocadas pela professora são pertinentes e revelam consciência e 

reflexividade sobre seu cotidiano da prática pedagógica no AEHD. Em dias comuns os 

professores iniciam seu fazer nas CHD visitando os leitos ou quartos (no atendimento 

domiciliar) para conhecer as crianças, os adolescentes e suas famílias, apresentando o serviço 

de AEHD, preenchendo formulários, apurando informações quanto a situação escolar, 

emocional e de saúde, convidando para participar das atividades desenvolvidas e entrando em 

contato com as escolas dos estudantes. Essa dinâmica é diferenciada das práticas desenvolvidas 

nas escolas comuns e requer que o docente vá se adaptando e se integrando às novidades e 

emergências que surgem na busca constante em garantir educação de qualidade a crianças e 

adolescentes em tratamento de saúde, Oliveira (2019).              
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O HMAF tem gestão democrática acolhendo, escutando e valorizando o trabalho 

desenvolvido na CHD como a professora Ana Lúcia discorre  

 
“Nos reunimos com as nossas coordenadoras da CHD e logo após fomos para 

o hospital e lá o setor que se disponibilizou a ajudar foi o Serviço Social, mas 

também não podiam fazer muito porque depois da Pandemia a demanda 

cresceu mais ainda”. 

  

Contando com o auxílio das profissionais do Serviço Social do HMAF para realizar o 

AEHD as professoras prepararam o Plano de Ação e Atividades não Presenciais, além de kits 

pedagógicos com materiais para uso individual, carta de apresentação para os pais e contato das 

professoras que foram entregues à Gestão para dar-se início às atividades remotas que de acordo 

com a professora 

 
“para facilitar o serviço separou por série, né? Uma ficou com educação 

Infantil, outra com 1ºe 2º anos, outra com 3º e 4º anos e outra com 5º ano 

acima, porque nós temos alunos lá no Maria Alice até 14 anos [...] e assim 

preparamos esse kits e deixamos no Serviço Social com uma cartinha 

informando sobre o nosso Serviço, porque os pais que vem chegando não 

conhecem [...] com o contato das professoras para eles entrarem em contato 

com a gente de acordo com o kit [...] para a mãe entrar em contato para a 

gente fazer o atendimento on-line [...] e nós começamos o nosso serviço on-

line.” 

 

Consideramos que a pré-existência de um canal de dialógico com a equipe 

multidisciplinar foi indispensável para o acolhimento da demanda apresentada pela equipe do 

Serviço Social. Rocha (2014) defende a necessidade de diálogo entre as áreas de educação e 

saúde, considerando de grande importância para que a internação hospitalar seja bem conduzida 

pelos profissionais e assim possibilitar a efetivação de ações como desenvolvimento das 

atividades online com os estudantes internados.  

Nesse sentido, os recursos tecnológicos mais utilizados para as atividades remotas 

desenvolvidas pelas professoras foram as chamadas de vídeo, Whatsapp e atividades em folhas 

elaboradas e enviadas pelas professoras, considerando as especificidades de cada criança e 

adolescente, como podemos constatar na fala da professora: 

 
“para fazer uma chamada de vídeo era mais difícil, porém ainda 

conseguimos. E as outras que não conseguimos o contato com a chamada de 

vídeo, recebeu o kit, fez a atividade e nos enviou a foto, né? A gente conseguiu 

o contato de todas as maneiras que a gente pode. O Hospital ficou muito grato 

com o serviço porque as crianças estavam ociosas.”             

 

A menção sobre a dificuldade da chamada de vídeo se refere à dificuldade de acesso à 

internet pelos pais e responsáveis dos estudantes, pois o HMAF não disponibiliza Wi-fi, gerando 

um impasse vivenciado por esses sujeitos em ter que optar pelo AEHD ou manter contato com 

seus familiares. Testemunhamos dessa maneira o retrato da conjuntura brasileira de grandes 

desigualdades sociais e econômicas, agravando as consequências do COVID-19 no 

desenvolvimento dos estudantes e na prática docente dos professores das Redes Públicas em 

diferentes contextos. 

Torres e Borges (2020) defendem que considerando o cenário educacional, a ampliação 

da conectividade e acesso à internet são fatores imperativos no sentido de garantir um maior 

aproveitamento das oportunidades de aprendizado que as tecnologias são capazes de 
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proporcionar, no entanto, algo aparentemente simples vem dificultando o desenvolvimento das 

atividades remotas, mas não impossibilitando de realizá-las. 

No contexto em tela, o ano formativo de 2020 finalizou com o VI Fórum Estadual sobre 

Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN online, com a participação de todas 

as CHD do Estado, apresentando as atividades pedagógicas desenvolvidas no contexto de 

atividades remotas nesse período pandêmico. Foram momentos em que os profissionais 

socializaram suas experiências exitosas, compartilharam as estratégias utilizadas para superar 

os obstáculos e demonstraram grande esperança e desejo que no ano letivo de 2021 retomasse 

à normalidade, na expectativa da diminuição do contágio e casos de COVID-19, sobretudo, 

com a chegada das vacinas, como menciona a professora: “quando terminou, né? O ano de 

2020, a gente achando que assim... terminou, vamos voltar, mas não. Não voltou”.  As 

expectativas foram frustradas com o aumento de casos e contágio pelo COVID-19 e contando, 

em fevereiro de 2021, duzentas e cinquenta e cinco mil e dezoito (255.018) vidas ceifadas, 

famílias enlutadas, dentre outras sequelas para a sociedade.     

Nesse ínterim o NAEHD/RN, como de praxe, e anteriormente mencionado, planejou a 

Formação Continuada para Professores e Coordenadores que atuam nas Classes Hospitalares e 

Domiciliares do RN, já considerando a permanência por tempo indeterminado das atividades 

remotas, como previsto na Portaria-SEI Nº438, de 21 de outubro de 2020 que estabeleceu 

normas complementares ao Anexo da Portaria-SEI nº 368/2020, quanto às  orientações de 

planejamento das atividades escolares referentes ao cumprimento da carga horária do 

Ano Letivo 2020, articulado ao Ano Letivo de 2021, sendo assim desenhado: 

 

 
Quadro 2: Formação NAEHD 2021 

Tema 

• Roda de conversa e escuta: o atendimento educacional hospitalar e domiciliar (AEHD) em diálogo com 

o contexto da pandemia 

• Tecnologia assistiva no contexto da classe hospitalar 

• Tecnologia assistiva no contexto da classe hospitalar 

• Tecnologia assistiva no contexto da classe hospitalar 

• Tecnologia assistiva no contexto da classe hospitalar 

• Roda de conversa e momento de escuta pedagógica 

• Compartilhando experiências e construção de oficinas no ensino remoto 

• Compartilhando experiências e construção de oficinas no ensino remoto 

• Compartilhando experiências e construção de oficinas no ensino remoto 

• Compartilhando experiências e construção de oficinas no ensino remoto 

• Roda de conversa 

• Sistematização do planejamento curricular – elaboração de um instrumento 

• Sistematização do planejamento curricular – elaboração de um instrumento 

• Sistematização do planejamento curricular – elaboração de um instrumento 

• Sistematização do planejamento curricular – elaboração de um instrumento 

• VII Fórum AEHD RN 

• Encontro de encerramento 

Fonte: Arquivos digitais oficiais do NAEHD/RN- SUESP- SEEC/RN em julho de 2021. 

                       

            As formações são retomadas e de acordo com a professora Ana Lúcia:  

 
“[...] esse ano foi até mais leve assim, porque a gente já tinha passado pela 

experiência do ano passado, do on-line. Porém cada dia é um dia diferente, 

cada dia vem os desafios e surgem as dificuldades [...] da entrega de kits, 

porque o Serviço Social já estava com muita demanda [...] a gente não pode 

mostrar só o bom, tem que mostrar as nossas dificuldades[...] a gente não 

estava conseguindo”. 
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Isso ocasionou uma nova busca de estratégias para superar a dificuldade que se 

apresentava, reuniões com o NAEHD/RN, Gestão do HMAF e discussões nos momentos 

formativos com as demais CHD, onde surgiram sugestões, escuta e apoio mútuo. À vita disso 

Nóvoa (2019) relata que sempre que os professores se juntam em coletivo para pensarem o 

trabalho, para construírem práticas pedagógicas diferentes, para responderem aos desafios 

colocados, gera uma mudança necessária para superar o obstáculo em pauta. 

              Nas Formações de 2021 os momentos de partilha das práticas continuam presentes e a 

professora Ana Lúcia expõe o momento em que iriam apresentar as atividades não presenciais 

desenvolvidas no HMAF para as demais CHD como de grande angústia, pois naquele momento 

as estratégias utilizadas para as atividades não presenciais não estavam surtindo o resultado 

almejado pelas docentes, 

 
“[...] a gente queria que o serviço estivesse funcionando e a gente ficou 

frustrada naquela Formação [...] mas o mais importante é o apoio que a gente 

recebe delas, a gente se sente bem com a equipe, a ponto da gente mostrar 

uma fragilidade, porque a gente confia, e saiu mais leve da apresentação”. 

 

  Em suas palavras identificamos a valorização do esforço depositado por ela e suas 

parceiras de trabalho e a confiança no caminho construído e trilhado nas Formações com seus 

análogos, comungando com Passeggi (2016) que descreve que os professores que tiveram a 

possibilidade de refletir sobre a docência com seus pares, seriam mais suscetíveis de responder 

a situações difíceis e/ou imprevistas com maior segurança por ter aprendido a melhor se 

compreender em situações de risco e a sair delas. 

 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Julgamos que a relação de maior horizontalidade, fundada na “cooperação” entre 

profissionais, em permanente formação asseverada por Passeggi (2016) e incorporada nas 

Formações do NAEHD/RN, o reconhecimento do saber dos professores, a implicação destes 

em pautar os temas a serem estudados em seus momentos formativos, o espaço de fala e escuta 

assegurados e os laços de confiança entre seus pares construídos, contribuem para reflexão de 

suas práticas, como também, para robustecê-las com parâmetros visando enfrentar os diferentes 

obstáculos que surgem em seu cotidiano de trabalho, mesmo que esteja contextualizado numa 

Pandemia como a do COVID-19. Uma flor no deserto de perdas causadas por uma doença 

perversa. 
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LITERATURA, MEMÓRIA E IDENTIDADE NA OBRA QUARTO DE DESPEJO 

DIÁRIO DE UMA FAVELADA DE CAROLINA MARIA DE JESUS 

 
Renata Maria Araújo Silva1 

 

 
RESUMO 

O presente artigo visa abordar na obra Quarto de despejo: diário de uma favelada da 

autora Carolina Maria de Jesus a importância dos aspectos memorialísticos retratados 

no livro supracitado, transpassando para o papel as vivências da 

personagem/narradora/autora que partem do seu individual, porém representa uma 

coletividade que convivem e dividem a favela e seus arredores na busca pela 

sobrevivência na década de 1950, no maior centro urbano brasileiro, a cidade de São 

Paulo, que naquele momento efervescia com o crescimento populacional, e, 

consequentemente, um crescente florescimento comercial, industrial e econômico. 

Também será esboçado neste trabalho os aspectos da construção da identidade da 

mulher negra que marca a história literária brasileira através das escritas de suas 

vivências e por último a importância de abordar obra e autora como parte integrante 

do ensino da história e cultura afro-brasileira contemplada na Lei 10.639/03 que insere 

a obrigatoriedade de estudos relacionados a este tema na educação básica, tendo-se 

em vista que as escolas através do PNLD Literário podem adotar sua obra ou a de 

outros autores que referem-se a sua biografia na intenção de apropriar-se mais sobre 

esta literatura afro-brasileira e desta maneira apoderar-se da história e da cultura 

afrodescendente. Como embasamento teórico recorremos aos autores Michael Pollak 

e Stuart Hall, entre outros pesquisadores que anteriormente pesquisaram a despeito 

dos assuntos citados neste trabalho.  Pretendo com a discussão preencher lacunas 

dessa escrita do “eu” de Carolina e assim apresentar elementos importantes da 

identidade dessa mulher afro-brasileira que sai do anonimato da favela do Canindé 

através de seus escritos em cadernos tirados do lixo para ganhar reconhecimento no 

Brasil e no mundo como a primeira escritora afro-brasileira a produzir um best-seller 

na década de 1960. Fato que lhe deu notoriedade, porém não a solidificou em sua 

carreira de escritora na época, tendo-se em vista que suas demais produções não 

caíram no gosto popular do público-leitor. Diante do exposto, o trabalho caminha na 

interdisciplinaridade da história com a literatura, mas contudo, traçando perfis dentro 

do viés da sociologia e geografia para entender como os afro-brasileiros, descendentes 

dos escravos trazidos pelo tráfico de negros para o Brasil e que começaram a usufruir 

de sua liberdade conquistada a partir do final do século XIX, porém presos às 

condições de escravidão disfarçadas em pobreza, moradias insalubres, fome, sem 

acesso à educação de qualidade, enfim, dentro do “quarto de despejo”, jogados à 

própria sorte, suprimidos por uma sociedade excludente e preconceituosa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Memória; Identidade; Afro-brasileira 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Mulher, negra, semianalfabeta, pobre, mãe solteira, chefe de família, catadora de lixo 

são epítetos que se referem a autora Carolina Maria de Jesus que na década de 1960 ganhou 

repercussão nacional e internacional ao lançar o livro Quarto de despejo: diário de uma 

favelada. A obra em questão é nossa referência de estudo para lapidarmos conceitos acerca de 

sua personalidade que se mistura com sua obra. Inicialmente percorreremos o caminho da 

literatura como parte importante de leitura para apropriarmos da história desse ícone negro que 

representa a ruptura dos padrões canônicos e assim entendermos a construção da história de 

 
1 Licenciada em Letras Português/Inglês – FAFIDAM/UECE – CE. Especialista em Metodologia do Ensino 

Fundamental e Médio – Faculdade de Santa Fé – MA. Especialista em Coordenação Pedagógica – UFC –CE. 

Aluna Especial da Disciplina de História e Memória do Ensino no Brasil – POSENSINO - RN 
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nosso país na década de 1950. Já memória e identidade serão termos pesquisados e comparados 

aos escritos desta autora que chama a atenção pela peculiaridade em escrever sobre a situação 

de favelada em um momento de expansão e crescimento econômico na maior metrópole 

brasileira e da América Latina. E para finalizar, transcorreremos sobre a Lei 10.639/03 que 

insere o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no ensino básico, pegando aqui o 

viés da literatura com elemento importante para colocar em prática os parâmetros regidos por 

esta lei. 

Este trabalho tem como escopo relacionar os fatos mencionados pela escritora que 

remetem a uma memória individual, mas abrange o coletivo, ou seja, a comunidade que ela 

habitava e como estas vivências expõe sua identidade e nos apresenta uma sociedade 

marginalizada em meio ao progresso que o país emergia na década de 1950, com incentivo às 

multinacionais, à construção de Brasília, a efervescência do comércio, enfim, uma ascensão das 

classes média e alta e um aumento significativo da classe baixa, pobre e miserável, estes 

últimos, provenientes de outras regiões do país em um processo migratório interno intenso. 

Fazendo referência ao sociólogo Pollak que nos diz que a memória parece ser um 

fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa (POLLAK, 1992, p. 2). 

Iremos observar que as escritas de Carolina refletem aquilo que deixou-lhes marcar indeléveis, 

tanto de alegrias, mas com mais intensidade de tristeza, principalmente à fome, que para a 

personagem/narradora/autora era o infortúnio que mais a incomodava. Este trabalho é de cunho 

bibliográfico e irá buscar em pesquisas realizadas anteriormente sobre os temas aqui tratados 

para destrincharmos e entendermos a força desta personalidade que mesmo sendo 

semianalfabeta inspira tantas outras mulheres a escreverem sua própria história e abrir caminhos 

para um empoderamento feminino na cultura afrodescendente. 

 

A LABUTA DE CAROLINA NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

A literatura brasileira caracteriza-se, em sua maioria, por sua construção masculina, 

letrada e socialmente estabilizada (classe média ou alta). Esses dados são confirmados por uma 

pesquisa realizada pela professora e pesquisadora Regina Dalcastagné2 (2005) que traçou o 

perfil dos personagens de romance brasileiro no período de 1990 a 2004. Nos apontamentos de 

seu estudo identificamos também o perfil de quem escreve estes personagens, retrato este que 

vai ao oposto de nossa escritora estudada que chegou nos palcos das letras carregando a cor 

negra, o estereótipo de favelada, semianalfabeta e mulher. Desafio grandioso para a Carolina 

Maria de Jesus que expôs em seus rabiscos solitários em folhas amareladas de cadernos achados 

no lixo um grito de clamor por aquele povo brasileiro esquecido e abandonado à sua sorte nos 

mundos marginalizados das favelas que surgiam e cresciam com veemência nas periferias dos 

grandes centros urbanos e na década de 1960 o mundo literato é surpreendido por esta autora 

que cai efemeramente na mídia e tem seu livro de estreia superando recordes de vendas. 

Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais e 

ainda muito jovem migrou para o estado de São Paulo com a mãe, para a cidade de Franca, 

interior do estado. Como tantos outros brasileiros que saíram de suas terras natais em direção 

daquele estado que estava em amplo crescimento desde a década de 1940 buscando condições 

mais favoráveis de emprego e moradia. Após a morte da mãe, mudou-se para a capital do estado, 

situando-se na favela de Canindé, comunidade que se criou à margem do Rio Tietê numa 

tentativa de extinguir os moradores de rua que deixavam o centro da grande metrópole 

deplorável. Cenário este que não combinava com a ascensão econômica de São Paulo. Diferente 

das favelas do Rio de Janeiro que são em sua maioria construídas em cima de morros ou ao 

 
2 ROCHA, Lara. Por que trabalhar literatura afro-brasileira na escola?. Disponível em: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/literatura-em-movimento/literatura-afro-brasileira/ Acessada em 

21/06/2021. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/literatura-em-movimento/literatura-afro-brasileira/
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lado destes, em São Paulo, Canindé foi criada a beira do rio que reflete desde àquela época o 

progresso impensado e desregrado que maltrata o meio ambiente, no qual deveria fornecer-lhe 

alimento e desenvolvimento, mas que o ser humano lhe dejeta o lixo que polui e lhe traz doenças 

e miséria. Próximo à favela ficava um aterro de lixo, local que ela passou a tirar sua subsistência. 

Com a repercussão da obra a favela foi extinta, seus moradores foram relocados para um 

conjunto habitacional no Jabaquara3. E posteriormente, o espaço tornou-se parte da Marginal 

do Tietê, a maior via expressa da cidade de São Paulo. 

Descoberta ao acaso pelo jornalista Audálio Dantas na década de 1950 que fazia uma 

reportagem sobre a inauguração de um playground na circunvizinhança da favela esbarrou-se 

com Carolina que ameaçava colocar em seu livro os nomes dos vizinhos que discutiam ali, na 

frente do repórter pela disputa dos brinquedos. Curioso, o Dantas, não hesitou em querer ver os 

manuscritos daquela mulher, e assim a história de Carolina Maria de Jesus ganha um outro 

rumo – o mundo das letras. Em seguida, o jornalista começou a publicar trechos da obra e 

entrevistas da escritora favelada no jornal Folha da Noite e na revista O Cruzeiro, já chamando 

a atenção de seu futuro público leitor que em 1960, esgota nos três primeiros dias a tiragem de 

dez mil cópias e em pouco tempo Quarto de Despejo atinge a marca próxima de cem mil cópias 

vendidas nos primeiros meses de sua publicação.  

Diante de tanta repercussão, Carolina começa a aparecer nos jornais, na televisão e no 

rádio. Seu livro é traduzido para treze idiomas. Até então, nenhum escritor brasileiro havia 

vendido tanto em tão pouco tempo, e fato de ser mulher, semianalfabeta, chefe de família, negra 

e favelada chamou os holofotes para aquela escritora que há muito desejava publicar seus 

escritos, mas as editoras nunca lhe haviam dado crédito pelas marcas preconceituosas que ela 

carregava. Em seu diário ela relata que enviou seus escritos a uma editora nos Estados Unidos 

que foi recusado, e, esta recusa lhe foi como uma bofetada (JESUS, 2020, p. 154).  

Esse lado literário de Carolina é florescente, pois há época tínhamos dois ícones da 

literatura brasileira: a enigmática Clarice Lispector e o comunista baiano Jorge Amado, este 

último já muito bem aceito pelo público externo. Carolina chega com uma linguagem exótica, 

apesar de ter lido bastante, tem em sua escrita um português inadequado para os padrões cultos 

e assim enfrenta um sólido preconceito linguístico por sua escrita diferenciada dos autores 

renomados. 

Para reforçar nossa abordagem citamos aqui a pesquisadora OLIVEIRA que diz que 

Carolina 

 
é a primeira mulher negra, pobre e semialfabetizada a representar na literatura 

o sofrimento e os anseios de uma comunidade oprimida dentro de um espaço 

excluído da sociedade, a favela. Por outro lado, Carolina também abriu o 

caminho e inspirou outras mulheres negras, igualmente pobres e 

discriminadas, como Conceição Evaristo (OLIVEIRA, 2015, p. 48).  
 

 Carolina na voz da sua intimidade dá voz à sua comunidade, se faz porta-voz da 

coletividade ao apresentar-se como uma mulher, negra, semianalfabeta, catadora de lixo que 

foge dos padrões das pessoas que viviam na comunidade do Canindé, pois ela apresenta ao 

mundo sua intimidade e a de seus vizinhos no seu livro Quarto de Despejo: diário de uma 

favelada. Ela era uma favelada que lia e escrevia, e também compreendia o cenário político e 

social que a cercava, tornando-se assim, diferente daqueles que moravam naquela comunidade. 

Em sua dissertação, OLIVEIRA nos afirma sabiamente que a escrita de Carolina “é 

testemunho de resistência ao processo de modernização conservadora e excludente” 

 
3 MIRANDA, Priscila. Cinco lugares em São Paulo que eram favela e você nem imaginava. 04/11/2015, às 

9h21min. Disponível em: https://br.blastingnews.com/sao-paulo/2015/11/cinco-lugares-em-sao-paulo-que-eram-

favela-e-voce-nem-imaginava-00637245.html. Acessado em 06/06/2021. 

https://br.blastingnews.com/sao-paulo/2015/11/cinco-lugares-em-sao-paulo-que-eram-favela-e-voce-nem-imaginava-00637245.html
https://br.blastingnews.com/sao-paulo/2015/11/cinco-lugares-em-sao-paulo-que-eram-favela-e-voce-nem-imaginava-00637245.html
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(OLIVEIRA, 2017, p.37), por isso podemos perceber que sua escrita reflete às mazelas dos 

favelados pelo olhar do favelado e não de indivíduos que estavam na “sala de visitas” fechando 

os olhos para aquelas pessoas que se multiplicavam em tão pouco tempo, pois na época, São 

Paulo já tinha cinco grandes favelas. 

As escritas de Carolina em seu diário nos mostram o cunho literário de suas tribulações 

na favela e na cidade, nos caminhos que percorria todos os dias. Suas escrevivências4 retratam 

o olhar do favelado sobre suas mazelas: a fome, a ausência de saneamento, o lixo como sustento, 

preconceito ético-racial, a desunião e o desrespeito entre os favelados, as condições precárias 

de moradia, o rio e a ausência de políticas públicas para este grupo tão jogado à própria sorte, 

ela percebe claramente o contraste entre o lado rico, ou seja, os mais favorecidos, com o lado 

pobre, a favela, os menos favorecidos: 

 
Quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraizo. Acho 

sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes da 

favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens 

há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade 

maia afamada da América do Sul está enferma. Com suas ulceras. As favelas 

(JESUS, 2020, p. 85). 
 

Quanto teor há em suas palavras e podemos perceber que apesar de ter pouca 

escolaridade ela era ciente de seu papel, era capaz de interpretar o cenário político, entender as 

necessidades de sua comunidade, mesmo sofrendo rejeições de uma grande parte dos favelados 

que com ela dividia os mesmos infortúnios, Carolina expunha nos seus escritos um clamor pelo 

povo menosprezado tanto pela sociedade civil como pelos políticos. Percebemos assim que a 

escrita de Jesus, não é só relatar sua rotina, mas também dá um olhar poético aos 

acontecimentos, ora abrandando-os, ora metaforizando-os com suas críticas sociais, 

transformando seus relatos em crônicas.   

Sobre o conceito de literatura negra, Conceição Evaristo pontua que 

 
O que caracteriza uma literatura negra não é somente a cor da pele ou as 

origens étnicas do escritor, mas a maneira como ele vai viver em si a condição 

e a aventura de ser um negro escritor. Não podemos deixar de considerar que 

a experiência negra numa sociedade definida, arrumada e orientada por 

valores brancos é pessoal e intransferível. E, se há um comprometimento entre 

o fazer literário do escritor e essa experiência pessoal, singular, única, se ele 

se faz enunciar enunciando essa vivência negra, marcando ideologicamente o 

seu espaço, a sua presença, a sua escolha por uma fala afirmativa, de um 

discurso outro – diferente e diferenciador do discurso institucionalizado sobre 

o negro – podemos ler em sua criação referências de uma literatura negra 

(EVARISTO, p. 4-5).  
 

A tessitura dos textos de Carolina é atuante. Os temas abordados em Quarto de 

Despejo, ainda fazem parte do cenário brasileiro, com outros tons e outras nuances, mas ainda 

marcam uma nação excludente, preconceituosa e elitista 

 

MEMÓRIA – UM TRAÇO INDIVIDUAL NA CONSTRUÇÃO DA COLETIVIDADE 

 

 
4 O neologismo “escrevivências” termo usado pela primeira vez pela escritora Conceição Evaristo para se referir 

as escritas das vivências dos afrodescendentes sobre seu cotidiano, suas lembranças e suas experiências vividas 

pela autora ou contada de seus antepassados. https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-

evaristo/escrevivencia/. acessado em 19/06/2021. 

https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/
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As escrevivências de Carolina em sua obra revelam que sua memória diária reflete não 

só o seu íntimo, mas também de todas as pessoas que compartilha com ela a morada na favela 

do Canindé. O espaço urbano despido de políticas públicas, apresentando a vida inumana e 

carregada de sofrimentos, mas que ofuscavam o interesse dos políticos no período das 

campanhas eleitorais  

 
Quem nos protege é o povo e os Vicentinos. Os políticos só aparecem aqui 

nas epocas eleitoraes. O senhor Cantidio Sampaio quando era vereador em 

1953 passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradavel. Tomava 

nosso café, bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirigia as suas frases de viludo. 

Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando 

candidatou-se a deputado venceu. Mas na Camara dos Deputados não criou 

um progeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais (JESUS, 2020, 

p. 32). 

 

 É notório aqui o papel significativo que a memória nos resguarda de negativo em nossas 

vivências e também o quanto Carolina entendia do contexto desigual que vivia. Os políticos 

procuravam a favela para o voto, mas eram incapazes de fazer e executar projetos para mudar 

o cenário caótico deste espaço urbano que acentuou ainda mais com o passar do tempo as 

desigualdades sociais. Carolina chamava seu habitat de “quarto de despejo”, de “quintal”, o 

local que segundo ela própria definia como o espaço para jogar aquilo que lhe era inútil; noutro 

sentido, o de despejo, isoladamente, refere-se ao termo judicial para desapropriar um local que 

você não era dono. E a favela do Canindé iniciou sua trajetória recebendo os moradores das 

ruas do centro de São Paulo que foram recolhidos e levados para lá, num processo de 

branqueamento daquele espaço urbano em grande ascensão. 

  Jesus não era bem vista pelos favelados por ter hábitos diferentes da grande maioria e 

isso a tornava singular e rejeitada por uma parte significativa da comunidade, em seu diário ela 

pondera: 

 
Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não 

bebo pinga. Eu sou sozinha. Tenho três filhos. Se eu viciar no alcool os meus 

filhos não irá me respeitar-me. Escrevendo isto estou cometendo uma tolice. 

Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu não bebo porque não gosto, 

e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool 

(JESUS, 2020, p. 74). 
 

Rejeição foi um fator que sempre lhe acompanhou. Rejeitada na comunidade que não a 

toleravam por ter hábitos diferentes. Abandonada pelos homens ao qual se relacionou, pois teve 

três filhos de relacionamentos diferentes e não conviveu matrimonialmente com nenhum deles. 

Enjeitada pelos “patrões” que após a maternidade não lhe deram mais emprego. Recusada pelas 

editoras, que se negaram a publicar seus escritos. Menosprezada pelos políticos que viam a 

favela como depósito de voto. Enfim, rejeitada pela sociedade que a jogava em seu quarto de 

despejo, onde se coloca aquilo que não lhe interessa naquele momento, um depósito de pessoas 

para viver em condições sub-humanas. Assim ela se expressa no seu diário: “O senhor Dario 

ficou horrorizado com a primitividade em que vivo. Ele olhava tudo com assombro. Mas ele 

deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo. E que eu sou uma despejada” 

(JESUS, 2020, p. 147) 

A tessitura desta obra de Carolina é no gênero diário e ela inicia referindo-se ao 

aniversário de sua filha caçula, Vera Eunice, na qual ela relata que não tinha um tostão para o 

gênero alimentício, e, que era escrava do custo de vida. Em seguida, ela vai nos contar o dia-a-

dia sua rotina de buscar água, cozinhar ou requentar algum alimento para o desjejum, enviar os 

filhos à escola, sair para catar lixo, na volta para casa, vender os materiais coletados, 
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contabilizar o ganho, comprar algum alimento, cozinhá-lo, ler e descansar. Basicamente era 

essa a rotina de nossa personagem/narradora/autora. Sina esta semelhante de muitos outros 

favelados que partilhavam com ela o quarto de despejo. E assim, reportamo-nos o que o 

Sociólogo Michael Pollak nos diz sobre memória 

 
A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física das pessoas. 

A memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela 

é articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento 

constituem um elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também 

em relação à memória coletiva, ainda que seja bem mais organizada 

(POLLAK, 1992, p. 4).  
 

 Outro aspecto relevante a tratarmos é a visão que Carolina tinha do lugar na qual 

morava, impressão esta que está bem expressa no título da obra e que em várias passagens ela 

faz uma análise do que espaço tem e o que ele pode oferecer ou transformar as pessoas que nele 

habitam. Pollak nos diz que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre memória e o 

sentimento de identidade (POLLAK, 1992, p.5). E essa não identificação com a favela é 

perceptível em várias passagens como esta  

 
Aqui nesta favela a gente vê coisa de arrepiar os cabelos. A favela é uma 

cidade esquisita e o prefeito daqui é o Diabo. E os pinguços que durante o dia 

estão oculto a noite aparecem para atentar. Percebo que todas as pessoas que 

residem na favela, não apreciam o lugar (JESUS, 2020, p. 91). 
 

Suas escritas relatando suas vivências e percepções sobre sua vida são valiosas para 

entendermos o lado dos excluídos de São Paulo, a maior metrópole do país e da América Latina. 

Os relatos de Carolina nos fazem construir a imagem da cidade que ela via no seu dia-a-dia, 

pois ela saía de Canindé para o centro todos os dias para coletar lixo, só quando estava doente 

ou indisposta pela fome que também era uma doença social, ficava em seu lar, que era também 

construído pelas sobras alheias. 

Suas escritas vão expondo suas vivências e suas memórias mais significativas, apesar 

de que o diário é um conjunto de relatos semelhantes da vida dos favelados narrados pelo 

período de julho de 1955 a 1 de janeiro de 1960, com alguns intervalos de tempo sem relatos. 

Seu último dia de diário é finalizado com uma descrição resumida, porém, nos mostra que o 

tempo passa e nada se modifica na vida dos moradores de Canindé, fechando um ciclo e 

iniciando outro, sem almejar grandes mudanças e assim ela encerra estas escrevivências: 

“levantei às 5 horas e fui buscar água” (JESUS, 2020, p.191).  

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROTAGONISTA DE SUA HISTÓRIA 

 

A obra se situa em meados da década de 1950, cerca de 60 anos após a abolição da 

escravatura. Através dos escritos de Carolina, especificamente no livro em questão – Quarto de 

Despejo – observamos que a autora faz em inúmeras situações o uso de metáforas relacionando 

seu espaço de sobrevivência ao cenário da escravidão dos negros nas fazendas, mais 

especificamente na senzala, local que os negros compartilhavam em comum após a labuta na 

lavoura ou na casa grande dos seus senhores.  

Carolina, aos poucos, constrói sua identidade protagonista na obra supracitada. Ela 

escreve com dosagem realista e cativa o leitor a adentrar no mundo da favela que nos apresenta 

com grande autenticidade. O diário tem inúmeras repetições da rotina da autora, ela mesma 

reconhece, mas é notório observarmos que sua labuta não mudava: era pegar água, cozinhar, 

caminhar os filhos para a escola, catar papel, vender lixo, carregar no carinho doações, pedir ou 
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catar comida nas feiras e nas portas das fábricas e frigoríficos, e, passar fome. Fome era a grande 

marca desta favelada. Inclusive ela metaforiza a fome, chamando-a de amarela. E em inúmeras 

passagens ela cita a fome como um sofrimento diário na luta pela sobrevivência como nesta 

passagem: “Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. 

Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive, precisa comer. 

Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo?” 

(JESUS, 2020, p. 174). 

 A fome era um sofrimento social que a perseguia em diversas passagens da obra. 

Carolina, citada em um documentário5 por Conceição Evaristo que disse que a fome do corpo 

alimentava a escrita de Carolina. A escrita é mais que uma necessidade estética, era existencial. 

Assim, interpretamos que nossa autora tinha necessidade de escrever, de relatar o que lhe 

acontecia naquelas folhas amareladas, catadas no lixo que lhe dava sustento não só ao corpo, 

mas também ao espírito. Tanto é que após sua obra de grande sucesso de vendas, ela continuou 

a escrever diversos outros livros em gêneros variados, mesmo vendo que um após outro era 

rejeitado pelas editoras e pelo público. Ela viveu a dicotomia do sucesso e do fracasso em vida 

como escritora, como também os lados favela e bairro nobre, pois após o sucesso de sua 

primeira obra conseguiu comprar a tão sonhada casa de alvenaria, casa essa que não lhe trouxe 

as felicidades que ela sonhava, quando comparava seu lar, a favela, como quarto de despejo, e 

os bairros não favelados como a sala de visitas de São Paulo. 

Outro ponto importante mencionar neste trabalho é a escrita de Carolina. Como uma 

semialfabetizada conseguiu escrever tanto, e com propriedade de quem entendia o mundo que 

a circuncidava, além de fazer referências a personagens de nossa história? Simples: Carolina 

tinha fome de conhecimento, era devoradora voraz de livros, lia jornais, gostava de conversar 

sobre política, economia, ouvia rádio. Ela sempre foi diferente, mesmo frequentando apenas 

por dois anos uma escola na cidade de Sacramento/MG onde nasceu, Carolina sempre buscou 

mais, e isso é evidente na apreciação de sua obra. 

Aqui, reporto-me novamente ao documentário supracitado em que sua filha, tão 

mencionada em seus textos, Vera Eunice, relata que sua mãe ao mudar-se para São Paulo, antes 

de ter seus filhos, trabalhou na casa de um médico, como doméstica, e, lá havia uma biblioteca, 

que sempre nas horas vagas ela estava lendo, e isso a deu todo este embasamento que nos 

envolve na sua escrita. Leitora ávida, conquistava o conhecimento autônomo, capaz de 

transformá-la em mulher empoderada, e, que enxergava na escrita sua mudança para a casa de 

alvenaria que anos depois conquistou.  

Diante de tantas identidades nesta personalidade marcante de Carolina nos reportamos 

ao sociólogo, Stuart Hall que nos diz que 

 
Assim, em vez de falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos 

falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade 

surge não tanto na plenitude da identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é "preenchida" a partir de nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 

Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a "identidade'' e construindo 

biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa 

unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude 

(HALL, 2006, p. 39). 
 

 Pollak também nos fala de identidade, ele nos diz que a “imagem que uma pessoa 

adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos 

 
5 Carolina Maria de Jesus – Parte 1. Nação TVE. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5V8SvEN2lI. Acessado em 30/06/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5V8SvEN2lI
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outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida 

da maneira como quer ser percebida pelos outros” (POLLAK, 1992, p.5).  

 

VIVENCIANDO A INSERÇÃO DA LEI 10.639/03 COM AS ESCREVIVÊNCIAS DE 

CAROLINA MARIA DE JESUS 

 

Com a Lei 10.639/03 que institui obrigatoriedade no ensino de história e cultura afro-

brasileiras e africanas na educação básica percebemos o quão é importante tratar desta literatura 

que está carregada de vivências, histórias e aprendizagens de Carolina que representa tantas 

outras “Carolinas” com suas experiências sofridas dentro de uma sociedade que camufla 

pobreza em escravidão.  

É valido salientar que a literatura mistura o real com o ficcional e como a obra pertence 

ao gênero diário, que é uma escrita do “eu”, suas vivências e realidades tem mais de real do que 

ficcional. Essa legislação vem de encontro a muitas lutas do Movimento Negro que por anos 

vem resistindo e digladiando por condições igualitárias entre negros e brancos e que no ano 

seguinte, em 2004, ganhou um reforço com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, reforçando assim que as modalidades fundamental e médio devam contemplar estas 

orientações e direcionar nossos jovens da educação básica para conhecerem e construírem uma 

identidade de pertencimento não só a esta etnia, mas suas raízes, suas histórias, suas religiões, 

suas vivências, suas culturas, enfim, desmistificar o estereótipo de que o negro é escravo, é 

inculto, é sem valor.  

 Conceição Evaristo nos pontua que 

 
Apropriar-se de sua história e de sua cultura, reescrevê-la segundo a sua 

vivência, numa linguagem que possa ser libertadora, é o grande desafio para 

o escritor afro-brasileiro. Ele escreve, se comunica através de um sistema 

linguístico que veio aprisioná-lo também, enquanto código representativo de 

uma realização linguística da cultura hegemônica (EVARISTO, p. 6) 

 

A vida e obra de Carolina Maria de Jesus é instrumento para análise e conhecimento 

dos discentes, para identificarem a representatividade desta mulher negra, descendente de 

africanos, que lutou por uma vida mais digna e que viu na educação uma saída para quebrar 

esses estigmas que carregam sua cor. Sabemos que Carolina pouco estudou, mas em Quarto de 

Despejo ela sempre menciona a importância dos estudos de seus filhos, encaminhando-os para  

a escola “os meninos tomaram café e foram a aula”(JESUS, 2020, p. 53) e recolhendo do lixo 

material para sua leitura diária e também para sua escrita: “quando cheguei em casa era 22,30. 

Liguei o rádio. Tomei banho. Esquentei a comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto 

de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem” (JESUS, 2020, p. 24) 

Para tanto, é bom ouvirmos o que a pesquisadora Oliveira que nos comenta sobre o lugar 

da literatura afro-brasileira: 

 
Para entendermos melhor esse sistema representado pela literatura, julgo 

importante discutir o lugar da escrita afro-brasileira e sua relevância para 

nossos estudos. A história da composição literária brasileira nos mostra que 

determinados pontos de vista da esfera social e étnica influenciaram a 

formação de autores e público leitor em nosso país. A herança colonial 

imprimiu nessas obras contextos oriundos das relações entre colônia e 

metrópole. Dentre eles, destacam-se o vínculo com as fontes europeias, a 

escrita em língua portuguesa, o modelo escravocrata, a discriminação racial e 

cultural de negros e índios, traços que apontam a influência originada da 

colonização em nossas letras (OLIVEIRA, 2015, p. 21-22). 
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 Trabalhar vida e obra de Carolina nos bancos escolares é transcender o aspecto literário 

e caminhar para a realidade social, econômica e política que seu conjunto nos traz. É identificar 

a influência que o espaço tem sobre as pessoas, transformando-as para atender suas 

necessidades de sobrevivências ou de vícios. Obra esta, que completou recentemente seu 

sexagenário aniversário, mas ainda muito atuante na nossa realidade brasileira, realidade esta 

que a muito ainda tem para apagar a segregação existente entre brancos e afro-brasileiros e/ou 

africanos. 

Deste modo, apropriar-se desta escrita empoderada de Carolina para mudar de vida, 

conquistar a tão sonhada casa de alvenaria e sair do quarto de despejo que era a favela é uma 

maneira de usufruirmos dos ditames que prezam as diretrizes étnico-raciais, pois é preciso 

conhecê-los a parti de sua visão própria, e, não da visão de autores brancos que criam os pré-

conceitos em relação a população afro-brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apropriar-se desta literatura testimonial é de suma importância para solidificarmos uma 

educação para e pela literatura, numa tentativa de reduzir as distâncias que preconceitos que 

arraigam em nossa história e assim construímos uma sociedade mais justa e igualitária. 

De escrita peculiar com relatos de seu cotidiano, e também, fazendo reflexões e 

apontamentos sobre situações vividas ou presenciadas que a escrita caroliana vai construindo 

um conjunto de crônicas dentro de seu diário, fatos selecionados nas suas vivências, mas  que 

marcam sua história e estão ali nas escrevivências de todos que passaram este período de 1955 

a 1960, começando com o aniversário de sua filha mais nova, na qual não tinha bolo, presentes 

ou alimento e finaliza no dia 1º de janeiro de 1960 com a repetição do seu fazer diário: buscar 

água, na única torneira que a favela possuía, comunidade essa que de acordo com pesquisas, 

tinha em torno de 150 barracos.   

Em seu livro Letramento Literário – teoria e prática, Rildo Cosson nos diz que “a escrita 

é, assim, um dos mais poderosos instrumentos de libertação das limitações físicas do ser 

humano” (COSSON, 2021, p. 16) era assim que Carolina percebia o empoderamento de sua 

escrita para conquistar anseios que ela cultivava como ter uma casa de alvenaria, pois a da 

favela era construída com restos de madeiras e papelões. Ter um lar ultrapassava o conceito de 

abrigo, imprimia-lhe as condições de salubridade para uma vida digna, conquistada por serem 

seres humanos. 

Santos nos diz que “sua luta, como também sua história, era uma espécie de aresta na 

História do país, no qual, como escritora, não obteve o reconhecimento literário a que merecia. 

Mas no exterior, foi tida como metáfora de resistência social, política e de gênero” (SANTOS, 

2015, p. 54). Isso só no reforça que a representatividade feminina em Carolina Maria de Jesus 

é salutar para entendermos que ela com todos os epítetos que a marcam com uma mulher que 

através do empoderamento de sua escrita foi capaz de mudar os rumos da história literária deste 

país e também escrever-se de maneira sutil na história de libertação da opressão vivida por 

séculos pelos africanos e afro-brasileiros.  
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RESUMO 

A efetivação das políticas públicas educacionais não se estabelece apenas por meio da 

legislação ou da sua criação. Há que se recordar que existe um processo por trás dessa 

existência e que este, vai muito além do que está posto e envolve diversos atores e 

elementos que formam uma grande teia, capazes de acelerar ou não a construção das 

políticas públicas em questão. Sendo assim, quais são os elementos que compõem o 

processo de democratização das políticas públicas educacionais? Para tanto, foi 

realizada pesquisa bibliográfica, com o objetivo geral de analisar o que, quem e quais 

são alguns dos elementos que fazem parte do processo de democratização das políticas 

públicas educacionais, para buscar mais especificamente, conceituar os atores 

envolvidos no processo; observar as conjunturas (políticas, sociais e outras) nas quais 

ocorre o processo em si; e proporcionar reflexão acerca da complexidade na 

participação ou não dos elementos envolvidos e o quanto cada um importa na 

construção da efetividade das políticas públicas de educação, ou seja, no processo de 

democratização das mesmas. O processo de participação social está diretamente 

relacionado às políticas públicas de educação, uma vez que envolve as classes sociais 

e suas implicações diretas ou não referentes ao controle estatal. Assim, todo o 

ambiente escolar, incluindo estrutura física, material didático, professores, 

capacitação dos mesmos, gestão e regulação, perpassam o social e o político, o homem 

enquanto ser na sociedade. Com o estudo, compreendemos que o processo de 

democratização das políticas públicas educacionais envolve sujeitos e conceitos reais 

e abstratos. Trata-se de um percurso contínuo e persistente no sentindo de avançar no 

tocante aos aspectos social, político e democrático para tornar possível a efetividade 

das políticas públicas de educação no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas educacionais; participação; 

democratização 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entender os conceitos básicos numa compreensão mais aprofundada acerca da 

investigação da ciência política e como estes podem ser aplicados às realidades político- 

administrativas, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil é 

fundamental. A ideia principal do trabalho é provocar discussão e análise conceitual acerca dos 

elementos que compõem o processo de democratização das políticas públicas educacionais. A 

análise das políticas públicas visa além dos questionamentos em pontos específicos, alcança 

inter-relações entre instituições políticas, o próprio processo político e os temas de política. É 

recente o estudo das políticas públicas no Brasil e no tocante a esse processo de construção, 

Teodósio e Resende (2014, p. 179) enfatizam a importância da participação social: 
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Um desdobramento importante das tentativas de modernização do estado diz 

respeito à ênfase na gestão pública, buscando construir a cidadania através da 

participação do cidadão na busca de soluções para os problemas sociais. Para 

que isso ocorra, pressupõe que haja uma reorientação integral da sociedade e 

também o fortalecimento de suas instituições.  
  

Neste sentido, Frey (2000, p. 215) defende que as particularidades socioeconômicas e 

políticas das sociedades em desenvolvimento devem ser levadas em conta. Seria preciso adaptar 

os instrumentos de análise, pois se trata de conceituação que pormenoriza um sistema na ciência 

política e facilita a compreensão e a divisão de aspectos pertinentes a ato político que compõe 

uma estruturação maior, sem perder de vista a relação existente entre cada um. Por vezes, essa 

diferenciação pode não se adequar aos casos concretos e podem existir lacunas que devem ser 

supridas de acordo com as transformações socioeconômicas e políticas.  

Assim, os fatores que condicionam as políticas públicas podem sofrer alterações ao 

longo do tempo. Os processos político-administrativos estão intimamente ligados ao caminho 

que pode ou não percorrer determinada política pública, facilidades e entraves possíveis ao 

longo do trajeto. A participação social, seja de forma direta ou indireta, colabora na 

implementação dos conteúdos políticos. A representatividade possibilita a concretização nos 

processos de decisórios e quanto mais organizada, maior a influência nas democracias 

modernas.  

É importante salientar que há um processo por trás dessa existência e que este, vai muito 

além do que está posto, envolve diversos atores e elementos que formam uma grande teia, capaz 

de acelerar ou não o processo de democratização das políticas públicas em questão.  

  

 POLÍTICA PÚBLICA, POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

  

Quando as políticas públicas trouxerem questões bem delimitadas são chamadas “issue 

networks”. O processo político inclui aqui diversidade de instituições políticas e administrativas 

e faz surgir laços de solidariedade, mesmo diante de divergências internas, em geral em torno 

de um objetivo comum. O processo político de decisão e implementação de políticas públicas 

resulta em reações e expectativas das pessoas alcançadas. Segundo Frey (2000, p.225) o 

conceito de “políticas estruturadas de sistema” é mais interessante que “políticas mantenedoras 

de sistema”, uma vez que essas políticas não tem o objetivo apenas de manter o sistema que já 

existe, mas também a modificação do sistema político atual. Bobbio, Matteucci e Pasquino 

(1998, p. 954) conceituam política da seguinte maneira:  

  
I. O SIGNIFICADO CLÁSSICO E MODERNO DE POLÍTICA. — Derivado 

do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o que se refere à 

cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo 

sociável e social, o termo Política se expandiu graças à influência da grande 

obra de Aristóteles, intitulada Política, que deve ser considerada como o 

primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado, e sobre as 

várias formas de Governo, com a significação mais comum de arte ou ciência 

do Governo, isto é, de reflexão, não importa se com intenções meramente 

descritivas ou também normativas, dois aspectos dificilmente discrimináveis, 

sobre as coisas da cidade.  

  

Nessa perspectiva, a observação do ponto de vista do que seria público, cabe destacar a 

ideia de que um problema social quando alcança a esfera política pode ter sido percebido pela 

primeira vez por grupos sociais isolados ou mesmo políticos, bem como pela mídia ou pela 

administração pública. Este, será inserido na pauta atual de acordo com o entendimento sobre 
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sua relevância e outros aspectos, como custos e benefícios, e ainda, as chances do tema de se 

impor no cenário político.  

Na análise dos processos de implementação devem ser observados o conteúdo dos 

programas e planos, os fins estipulados com os resultados alcançados e até onde a ação foi 

executada, além dos possíveis entraves para sua implementação. O processo de aprendizagem 

política e administrativa perpassa todas as fases do processo que envolve o ciclo político e deve 

conduzir as reformulações permanentes. E mais, o modelo teórico torna possível a comparação 

na prática, ainda que com diferenças, pois fornece referência para a análise processual e 

identificação da origem dos possíveis déficits na resolução do problema.   

“Várias formas de parcerias entre o estado, empresas privadas e organizações da 

sociedade civil vêm sendo propostas na tentativa de tornar mais ágeis e eficientes o atendimento 

às demandas sociais” (TEODÓSIO e RESENDE, 2014, p. 180). O neoinstitucionalismo amplia 

o conceito de instituição, engloba os atores políticos e sociais, as identidades individuais e 

coletivas, os direitos e deveres que norteiam os processos de decisão política.   

A qualidade dos programas e projetos políticos enfrenta fatores culturais, 

comportamentos específicos e a questão atitudinal dos atores políticos envolvidos. O 

comportamento individual transcende as ações e reflete no âmbito da implementação de 

políticas públicas, decorrente da interação de atores e grupos de atores. Os movimentos sociais 

passaram também a moldar as questões políticas. A evolução histórica da cultura política 

destaca a participação da sociedade e do indivíduo de forma ativa nos acontecimentos públicos. 

De acordo com Silva (2018, p. 18 e 19), os movimentos sociais podem se apropriar de espaços 

estratégicos, inclusive os institucionais e que a influência dessas organizações depende dos 

atores coletivos.  

Influências culturais de forma geral condicionam as ações e a maturidade política local 

ou regional, as estruturas desenvolvidas, os pensamentos e as características adotadas 

politicamente. Essa diversidade deve ser considerada na avaliação das formulações e das 

execuções das políticas públicas. A maneira como ocorre e se dá o sistema e processos políticos, 

as políticas setoriais e as decisões desse sistema torna clara a presença da “dimensão subjetiva”.  

O estilo político, derivando do subjetivo, pode ser entendido como advindo do social 

enquanto conjunto de fatores que dependem das condições. Pode ser entendido, por sua vez, 

como independente. Assim, ocorreria no intuito objetivo de implementar projetos ou programas 

políticos específicos. As pessoas ocupam espaços políticos e se confundem como política. Silva 

(2018, p. 13 e 14) explica a respeito das instituições de deliberação participativa (IDP) e sua 

relação com o Estado:  
  

Isto é, há uma percepção por parte dos gestores de que os tipos de IDP 

presentes na estrutura política brasileira estão associados a funcionalidades 

específicas que justificam sua existência na estrutura decisória de um 

determinado programa ou política pública. Tais conclusões apontam para a 

existência de uma “ecologia” das relações Estado-sociedade em curso no 

Brasil, como expressão da própria pluralidade social e, consequentemente, de 

aproximação das estruturas político-decisórias.  

  

O neo-institucionalismo e a variedade de estilos políticos se entrelaçam na sociedade. 

De um lado o indivíduo com uma carga cultural grande e de outro a instituição como forma 

organizada na tentativa de obter resultados e influenciar processos políticos. A educação entra 

como propagadora do comportamento político e da sua ligação íntima com o indivíduo e suas 

peculiaridades. A proximidade entre os estilos políticos e a análise das instituições se revela 

estratégica. Frey (2000, p. 232) explica:  

  
O neo-institucionalismo remete não somente às limitações de racionalidade do 
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processo de decisão como consequência de uma falta ou de um excesso de 

informações, mas salienta a existência de regras gerais e entendimentos 

fundamentais que prevalecem em cada sociedade e que exerceriam uma 

influência decisiva sobre as interpretações e o próprio agir das pessoas.  
  

Frey (2000, p. 243-244) torna claro que é pública a relação existente entre as estruturas 

e os processos de sistema político-administrativo de um lado, e por outro, a política estatal. O 

autor enfatiza que no Brasil os estudos particularizados são poucos, como por exemplo, sobre a 

política municipal. Para o autor, as divergências e multiplicidade de processos políticos nos 

municípios ocorre principalmente pelo direito de outorga à própria Constituição local, pelas 

variadas relações entre executivo e legislativo, e devido ao crescimento desordenado dos 

movimentos sociais e associações de moradores.   

Não se pode deixar de lado os aspectos político-culturais e os estilos políticos, muito 

menos deixar de questionar as mudanças em cada fase do processo político. O fortalecimento 

das identidades, das instituições representativas e de uma cultura de paz que resinifique a 

vontade do povo, independente da classe social, pode aprimorar a democracia brasileira. O 

micro e o macro devem ser observados na formulação e estudos de políticas públicas mantendo 

as conexões no processo como um todo.  

O Estado enquanto coisa pública ou do povo muda a destinação final restrita antes a 

poucos. Com o passar do tempo as classes sociais foram se organizando e ganharam 

representatividade diante do Estado. Existem diferenciações conceituais que devem ser feitas 

levando em conta a participação de cada um na formação do Estado e seu papel diante dele. 

Bresser (1995, p. 87), afirma o seguinte:  

  
O Estado é uma parte da sociedade. É uma estrutura política e organizacional 

que se sobrepõe à sociedade ao mesmo tempo que dela faz parte. Quando 

determinado sistema social passa a produzir um excedente, a sociedade 

dividese em classes. A classe dominante que então surge necessita de 

condições políticas para apropriar-se do excedente econômico. A 

institucionalização de um estado-nação soberano e, como parte deste, de um 

Estado, são o resultado dessa necessidade. A partir desse momento, aquela 

sociedade assume o caráter de país soberano constituído por uma sociedade 

civil e pelo Estado. Neste contexto, o estado-nação ou país é a entidade política 

soberana constituída por uma população que habita um certo território.  
  

O aspecto econômico é como um referencial na tratativa e decisões em relação ao 

comportamento estatal, à sociedade civil organizada e ao povo, cidadãos divididos em camadas 

diferentes e seus reflexos. A possibilidade de sobrepor o capital aos interesses dos cidadãos põe 

em risco todo um sistema político-representativo. Coloca em risco a democracia já estabelecida. 

O poder de uma classe pode ou não ganhar destaque e vez frente à burocracia e a autonomia do 

Estado. A relação entre Estado e sociedade civil é intrínseca, logo um depende do outro para 

existir e subsistir, seja enquanto poder, seja enquanto representação legitimada.   

  

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, REGULAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO  

  

O Estado evoluiu na intervenção e regulação das políticas e ações voltadas para a 

educação, diante das transformações que ocorrem em diversos países. A partir do conceito de 

regulação é possível perceber pontos convergentes e divergentes e a emergência dos modelos 

de regulação pós-burocráticos. Essa definição de regulação não é absoluta. São vários os fatores 

envolvidos nos conceitos para o termo regulação e variam de acordo com o contexto. A 

regulação seria o encontro do equilíbrio, apesar dos desencontros, inclusive no que tange aos 

objetivos. Os conflitos são muitos, ainda mais orientados pela política. Os ajustes têm 
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interferências política, ideológica, religiosa, social, entre outros. Logo, a regulação torna-se 

complexa.  

A transformação das políticas educativas é constante e sua regulação envolve o Estado 

e a própria administração. Barroso (2005, p. 737) destaca características convergentes no 

Modelo pós-burocrático: maior autonomia das escolas, diversificação na oferta, “livre escolha” 

da escola. Os pontos convergentes e divergentes têm variação de país para país e mais se 

comparado um com o outro. Muitos aproveitam para criticar a escola pública, a burocracia e a 

qualidade da educação disponíveis pelo Estado e incitam o investimento nas escolas privadas.   

A presença neoliberal podia ser sentida nas diversas reformas, no encorajamento dado 

ao setor privado, estimulando a participação no mercado e nas críticas feitas aos serviços 

públicos de forma geral. Há uma crise na relação Estado/mercado. Questões políticas e técnicas 

devem ser levadas em conta no tocante às teorias e estratégias práticas sobre fornecer e financiar 

os serviços públicos. Faz-se importante observar a escola como projeto de futuro e de sociedade, 

como algo inacabado.  

O desafio é praticamente utópico, porém não se pode deixar de tentar. O capitalismo 

unido à política faz com que tenhamos uma disputa desleal, dificultando as oportunidades de 

equidade e de justiça social. O papel do Estado na defesa e promoção da escola pública 

observando as mudanças quanto à governança e coordenação de ações e políticas públicas em 

educação é fundamental.  

Entendemos que o relacionamento entre o público e o privado na política educacional é 

parte constitutiva das mudanças sociais e econômicas; não é uma questão de determinação, mas 

de relação e processo (PERONI, 2015, p. 15). Peroni (2015) destaca que Estado e a sociedade 

civil estão entrelaçados nesse processo mercantil e que o privado está ligado ao mercado. Ou 

seja, ela discute a privatização da educação pública e afirma que de certa maneira esta faz parte 

do processo de democratização da educação.   

As redefinições no papel do Estado reorganizam os limites entre o público e o privado 

no que se refere à educação básica (ensino infantil, fundamental e médio, educação de jovens e 

adultos, educação especial e profissionalizante), de maneira tal que possa se aproximar do 

processo de democratização da educação no Brasil. Da mesma forma, as várias possibilidades 

de privatização do público.  

De acordo com Peroni (20015, p.17) há um histórico de lutas que contextualiza o 

processo público privado e a democratização da educação. A autora estabelece uma relação 

social entre público e privado e a questão das lutas de classes, a participação individual e 

coletiva como resultado de um objetivo de classe. Sobre o caminho percorrido até então, Silva 

(2018, p. 31) comenta:  
  

As experiências de instituições que ganharam forma e se enraizaram na 

estrutura decisória da administração pública brasileira já proporcionaram uma 

gama bastante diversificada de novos ensinamentos e pontos a serem 

problematizados à luz da teoria política contemporânea, pois mobilizam uma 

sociedade civil heterogênea, com diferentes formas de conexão com a 

sociedade política.  
  

Silva (2018) faz um apanhado sobre a democracia, as políticas públicas e as instituições 

de deliberação participativa e destaca a participação social individual e coletiva, representada 

pelos movimentos sociais, de diversas formas, como sendo indispensáveis à evolução da 

democratização e do acesso às políticas públicas. Continuamente, em momentos de crise o 

Estado é chamado a intervir. O Estado tem se adequado à globalização, se retirado em alguns 

aspectos e se colocado em outros, dominação e subordinação. A mercadificação ocorre via 

sujeitos e processos. Peroni (2015, p. 23) ressalta:  
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A propriedade permanece pública, mas a direção do conteúdo das políticas 

educativas é repassada para o setor privado. As instituições públicas, se 

democráticas, são permeáveis à correlação de forças, com processos 

decisórios em que não se tem previamente o controle do produto. São 

instituições de propriedade pública, mas se o processo decisório está ausente, 

já que tudo é previamente definido e monitorado por uma instituição privada 

e os professores apenas executam tarefas, entendemos que este também é um 

processo de privatização da educação.  
  

A autora destaca a participação da nova filantropia: os empresários querem ter retorno, mas 

aceitam os riscos, decidem onde investir o dinheiro, seguindo ou não políticas sociais. Podem ser atores 

individuais ou coletivos, envolvidos de diversas maneiras, em rede ou não. Peroni (2015, p. 26) entende 

que apesar de entrar em pauta os processos de democratização, a importância da participação coletiva e 

das tomadas de decisão, o neoliberalismo, a reestruturação produtiva e financeira implicou na 

redefinição do papel do Estado no que tange as políticas sociais, refletindo em redução de custos e 

investimentos em educação, como salários e condições de trabalho.  

A busca por direitos sociais não foi suficiente para amadurecer a força popular e ainda há falta 

do Estado na responsabilização da educação básica como um todo, ou seja, em tempos atuais, não 

abrange da creche ao ensino médio. Na grande maioria a oferta permanece pública, porém a lógica 

mercantil no pedagógico e na organização da escola pública é tarefa do privado.  

  

Portanto, a construção do projeto político-pedagógico, a participação em 

conselhos, a eleição para diretores, a autonomia financeira são processos 

pedagógicos de aprendizagem da democracia, tanto para a comunidade escolar 

quanto para a comunidade em geral, porque a participação é um longo 

processo de construção. (PERONI, 2015, p. 28)  
 

Se torna visível a influência de setores vinculados ao mercado e a participação direta 

nas políticas educativas o que implica na relação público-privada e o processo de 

democratização. O privado influencia tanto na agenda educacional como na venda de produtos 

educativos. O setor privado pressiona o público para assumir as políticas de educação. A 

ampliação da oferta do ensino fundamental e médio ocorreu pela via pública, porém o conteúdo 

se deu por meio de parcerias ou vendas de sistema de ensino. Dessa forma, o privado executa a 

política, uma vez que assume a gestão, currículo, formação de professores, avaliação, além de 

monitorar os resultados.  

A luta é por uma política que seja de fato pública e que possa avançar no sentido da 

democratização. Essa participação termina sendo uma luta de classes e quanto mais a sociedade 

civil se organiza para assumir o comando das políticas públicas de educação, mais o setor 

privado se prepara para assumir o papel do Estado, numa quase que interminável redefinição 

do mesmo.   

Sobre a proposta de educação integral expressa na atual Reforma do Ensino Médio, 

instituída por meio da Lei nº 13.415/2017, Boutin e Silva (2018, p. 523) comentam o quanto foi 

ousado instituir uma nova política educacional, de maneira rápida, principalmente pós-

impeachment, e questionam o porquê de tantos esforços para a implementação de uma 

modalidade que implica em muitas dúvidas. As autoras explicam o conceito de educação 

integral:  
  

Na contemporaneidade, e mais especificamente no contexto brasileiro, o 

conceito de educação integral está diretamente atrelado à ideia de tempo 

escolar ampliado, tanto ao que diz respeito à quantidade de dias letivos, como 

também, e principalmente, ao aumento da carga horária diária que um mesmo 

aluno passa na escola. (BOUTIN e SILVA, 2018, p. 524)  
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O conceito de educação integral precisa ser analisado por diversos ângulos. Vale 

destacar que a educação é socialmente construída e é reflexo também das classes sociais e suas 

fragmentações, seja do ponto de vista do capital, seja do ponto de vista do entendimento formal 

acerca da importância da educação na formação do homem enquanto ser social que é e os 

processos que o cercam. De um lado a educação voltada para os proprietários e por outro uma 

educação preocupada em especializar ou capacitar o trabalhador.  

E assim, nessa ampla reflexão, torna-se possível vislumbrar uma raiz na historicidade 

da educação. Os interesses capitais à frente das questões humanitárias, o que inclui o 

desenvolvimento do homem sem levar em conta aspectos não formais e tão somente aqueles 

capazes de dar suporte à continuação do mercado e daqueles que o dominam. De acordo com 

Boutin e Silva (2018, p. 525):  

  
Essa tem sido uma característica marcante na agenda de educação integral no 

Brasil, onde o foco está muito mais no tempo ampliado do que na formação 

integral do ser humano. Deste modo, a formação integral e integrada parece 

estar em segundo plano, uma vez que não é o tempo ampliado que está em 

prol da educação integral, mas ao contrário, a educação dita integral parece 

ser uma manobra pra contemplar o tempo ampliado.  

  

A ideia é ampliar a carga horária sem considerar antes dados sociais que são fato para a 

maioria dos adolescentes brasileiros. Há a problematização da escola pública em tempo integral 

sem ter espaço físico adequado ou mais professores e capacitação, ou seja, o jovem mais tempo 

na escola sem ter tempo livre para o “ócio criativo”, para aprender na simplicidade de existir, 

com os acontecimentos do dia a dia.  

Discutir e socializar essa problemática é necessário para que a sociedade esteja ciente 

das decisões políticas e seus interesses reais. A proposta do Novo Ensino Médio é mais técnica 

e não humanista, é aquela que se aproxima do capital e se distancia de uma formação integral.  

Além do Novo Ensino Médio, há que se falar ainda nas dificuldades generalizadas 

referentes ao processo de concretização da democracia na gestão das escolas públicas, tais 

como, o fato de relevar os aspectos históricos de regimes ditatoriais enfrentados por alguns 

países, como o Brasil; a aprovação de legislação importante baseada no princípio da gestão 

democrática e na participação social, o que não garante a efetividade dessa gestão nas escolas; 

a gestão democrática do ponto de vista das políticas e das práticas; e por fim, é necessário tempo 

para amadurecimento, levando em conta aspectos culturais, educativos, individuais ou em 

grupo, que estejam de acordo com políticas públicas modernas que possam se prolongar e se 

firmar no tempo. Neste sentido, Lima (2018, p. 25) comenta:  
  

Também do ponto de vista intrinsecamente democrático a questão é 

incontornável, sabendo-se que a democracia na escola é também uma questão 

de grau, dependente de estruturas, regras, processos e práticas efetivas de 

eleição, colegialidade e participação na tomada das decisões (LIMA, 2014), 

relações com as autoridades e outras instituições, capacidade de dialogar, 

argumentar, ter voz, etc.  
  

Assim, as teorias capitalistas têm forte influência no movimento e nas definições da 

gestão escolar, o que gera obstáculos incontáveis, uma vez que dá contorno ao modo de gerir e 

interfere na própria política educacional, entre outros. Ou seja, nada de gestão democrática. O 

modelo empresarial seria o mais interessante quando o assunto for gerenciamento. Logo, são 

muitos os fatores a serem observados e a equação não se resolve de maneira simplista. O autor 

coloca a gestão democrática no centro do processo de democratização do direito à educação e 

do respeito aos direitos humanos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Ao final, é possível refletir acerca da efetivação das políticas públicas educacionais e perceber 

que estas não se estabelecem apenas por meio da legislação ou da sua criação. Sendo assim, os 

elementos que compõem o processo de democratização das políticas públicas educacionais são 

diversos e talvez até mesmo incontáveis.  

Neste sentido, o processo de participação social está diretamente relacionado às políticas 

públicas de educação, uma vez que envolve as classes sociais e suas implicações diretas ou não 

referentes ao controle estatal. Todo o ambiente escolar, incluindo estrutura física, material 

didático, professores, capacitação dos mesmos, gestão e regulação, perpassam o social e o 

político, o homem enquanto ser na sociedade. As desigualdades sociais criam cada vez mais 

abismos e espaços que propiciam o alcance do privado sobre o público.  

Enfim, o processo de democratização das políticas públicas educacionais envolve sujeitos e 

conceitos reais e abstratos e permite reflexão acerca da complexidade na participação ou não 

dos elementos envolvidos e o quanto cada um importa na construção e efetivação dessas 

políticas. Trata-se de um percurso contínuo e persistente no sentindo de avançar no tocante aos 

aspectos social, político e democrático para tornar possível a efetividade das políticas públicas 

de educação no Brasil.  
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RESUMO 

De acordo com o artigo 10 do decreto Nº 29.583, de 1º de abril de 2020, publicado 

pela governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, foram suspensas 

as atividades escolares presenciais nas instituições da rede pública e privada de ensino, 

em virtude do contexto pandêmico provocado pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

O decreto visou o combate a proliferação do vírus. Em decorrência disso, a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), adotou o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), que preconiza a transmissão das aulas em tempo real, ou seja, 

encontros síncronos em que professores e alunos tenham interações simultâneas por 

meio da plataforma digital Google Meet. E também com momentos assíncronos, 

compostos pela realização de leituras e atividades. O presente trabalho, portanto, traz 

um relato de experiência com nossas vivências durante o período do ERE destacando 

os pontos positivos e negativos do processo. No desenrolar das atividades nas 

plataformas digitais e nas aulas online síncronas e assíncronas, refletimos acerca das 

experiências que perpassam a rotina dos discentes nesse novo modelo emergencial de 

ensino/aprendizagem. Avaliamos que o ensino remoto nos proporcionou alguns 

benefícios, como a liberdade e flexibilidade nos horários para participar de aulas e 

reuniões. Entretanto, apresenta malefícios, quando nos deparamos com dificuldades 

para conciliar os estudos com a rotina em casa, assim como, a falta de habilidades dos 

professores ao usar os recursos tecnológicos que implica no desenvolvimento das 

aulas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plataformas digitais na educação; Educação e pandemia; 

Ensino remoto 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz um relato de experiência de memórias de discentes da 

Faculdade de Educação (FE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

onde iremos discutir acerca das nossas vivências durante o período do Ensino Remoto 

Emergencial (ERE) destacando os pontos positivos e negativos do processo. 

 O ERE começou após a publicação do decreto Nº 29.583, de 1º de abril de 2020, 

lançado pela governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, onde no artigo 

10 consta a suspensão de todas as atividades escolares presenciais nas instituições da rede 

pública e privada de ensino, em virtude do contexto pandêmico provocado pelo novo 

Coronavírus (COVID-19). O decreto visou o combate a proliferação do vírus. 

 Em decorrência disso, a UERN adotou o ERE, que preconiza a transmissão das aulas 

em tempo real, ou seja, a universidade organizou encontros síncronos em que professores e 

alunos tenham interações simultâneas por meio da plataforma digital Google Meet, assim, 

transmitindo os conteúdos planejados para cada aula e orientações para desenvolver as tarefas. 
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E também com momentos assíncronos, compostos pela realização de leituras e atividades para 

socializar na aula seguinte de acordo com o planejamento do professor. 

No desenrolar das atividades, nas plataformas digitais e nas aulas síncronas e 

assíncronas, refletimos acerca das experiências que perpassam a rotina dos discentes nesse novo 

modelo emergencial de ensino/aprendizagem. Aqui vamos avaliar os pontos positivos que o 

ensino remoto nos proporcionou, como a liberdade e flexibilidade nos horários para participar 

de aulas e reuniões, principalmente se tratando de projetos que antes não dava para acompanhar 

no modelo presencial. Entretanto, vamos apresentar alguns malefícios. Quando nos deparamos, 

por exemplo, com as dificuldades para conciliar os estudos com a rotina em casa, assim como, 

a falta de habilidades dos professores e alunos ao usar os recursos tecnológicos que implica no 

desenvolvimento das aulas. 

Para implementar a discussão, metodologicamente, neste relato de experiência, vamos 

abordar questões acerca do ERE, expondo as diferenças existentes entre o sistema de ensino 

remoto e a Educação à Distância ( EaD), que apesar de serem comparados constantemente, 

possuem uma organização um pouco distinta. Ademais, expor como a falta de preparação 

tecnológica durante a formação docente, compromete tanto aos alunos quantos aos professores. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde a suspensão das aulas presenciais na UERN e a adesão do ERE para continuar os 

cursos, podemos notar o desenvolvimento das atividades e também a dificuldade dos 

realizadores ao contemplá-las.  Diante de leituras realizadas, percebemos que os mesmos fatos 

perpassam por outros estados, uma pesquisa intitulada de "Trabalho Docente em Tempos de 

Pandemia ", realizada por o Grupo de Estudos sobre Política Educação e Trabalho Docente da 

Universidade Federal de Minas Gerais (Gestrado/UFMG) e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) aponta  que  89% dos professores não tinham experiência 

nenhuma para dar aulas remotas - e 42% dos entrevistados afirmaram que aprenderam  tudo por 

conta própria. Com isso, percebe-se que a despreparação dos professores para com o ERE, fator 

que interfere no desenvolvimento das aulas, justamente porque os docentes não tiveram essa 

preparação durante sua formação. Sobre os cursos de formação continuada para professores, 

Carvalho, 2015, explica que: 

 
Tais problemas observam-se em programas oferecidos pela SEED, como é o 

caso do Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, que atende 

a professores / as da rede pública de ensino. Com a proposta de oferecer 

formação continuada a professores / as que lecionam em municípios do 

interior do país, o programa tem índices elevados de evasão, pois alguns 

estudantes desconhecem totalmente o próprio manuseio das TIC 's. 

(CARVALHO, 2015, p. 203).   
 

Entende-se que a formação do licenciado em Pedagogia é uma ação diretiva voltada 

para o trabalho pedagógico realizado nos espaços escolares e não escolares, e diante da 

perspectiva não escolar uma área de atuação pedagógica que vem se expandido nos últimos 

anos é a Educação à distância (EaD).  

    Na resolução Nº 28/2018 – CONSEPE em seu capítulo I diz: 
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A Educação a Distância – EaD - caracteriza-se como a modalidade de 

educação ofertada em Polo de Educação a Distância, mediada didático-

pedagogicamente por processos de ensino e aprendizagem com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos.  
 

Sendo assim a EaD surgiu para atender as necessidades da sociedade contemporânea 

tendo em vista os avanços da tecnologia educacional, oferecendo diferentes possibilidades para 

o desenvolvimento da educação. O aluno da EaD não tem contato físico com os profissionais e 

com os colegas, portanto o pedagogo é fundamental para fazer com que os alunos se sintam 

mais acolhidos no ambiente virtual e mantenham a socialização entre eles através de fóruns de 

discussões, chats interativos e cafés virtuais.  Por isso, esse profissional da educação deve 

procurar constantemente ferramentas de ensino inovadoras, dentro do ambiente virtual, de 

modo que venham somar de maneira positiva no desenvolvimento do estudante. Diz Otto Peters 

(2001) sobre a didática na EAD:  

 
Passando das condições exteriores para as interiores do ensino aberto, os 

programas de ensino não devem ser definidos e elaborados antecipadamente 

à maneira científico-empírica, mas, sim, devem estar “abertos” para 

desdobramentos imprevistos na construção de uma competência de âmbito 

individual [...]. Os estudantes não devem ser objetos, mas, sim, sujeitos do 

processo de aprendizagem (PETERS, 2001, p. 179). 
 

Outro modelo de ensino que vem ganhando destaque na área educacional é o ERE, 

utilizado justamente para que não ocorra totalmente a interrupção das aulas, enquanto 

estivermos em afastamento. Mas, é importante ressaltar que esses dois modelos de ensino não 

podem ser entendidos da mesma maneira. A palavra “remoto” se refere a um distanciamento 

geográfico. Então, quando os alunos e os professores estão impedidos por um decreto de 

frequentar uma instituição de ensino, para evitar a propagação de um vírus, o ensino é 

considerado remoto, já o termo "emergencial" é porque se fez necessário um rápido 

planejamento pedagógico para o ano letivo. 

Dentre as diferenças presentes entre o ERE e a EAD, a principal delas é que o ensino 

remoto emergencial foi autorizado em caráter temporário e experimental pelo Ministério 

Educação (MEC) cumprir o cronograma presencial com as aulas online durante o período de 

isolamento social, em consequência do COVID-19. A partir disso, as instituições de ensino se 

viram obrigadas a migrar urgentemente para o meio digital, adotando tecnologias educacionais 

sem a realização de um planejamento pedagógico completo, apenas adaptando o conteúdo, 

antes veiculado em sala de aula, e agora reinventado para o ambiente virtual. Ou seja, é um 

ensino praticado com as mesmas tecnologias da EaD, mas mantém os padrões e princípios dos 

modelos tradicionais. Ademais, por ter sido desenvolvido em curto prazo, causou um impacto 

para todos aqueles que frequentavam as instituições de ensino presencial. 

A chegada da pandemia alterou a rotina das pessoas em vários aspectos, segundo Dias, 

2021, diversos setores da sociedade foram impactados e sofreram com as restrições de 

atividades e com a queda de circulação de pessoas em todo o mundo, interferiu nos nossos 

hábitos higiênicos, com a possibilidade de infecção do vírus passamos a conviver com a 

fatalidade (DIAS, 2021). No ambiente educacional, por exemplo, mudou a vida dos aprendizes, 

que passaram a contemplar as aulas virtualmente pela tela do computador. Mas, embora essas 

mudanças venham sendo utilizadas com o intuito de amenizar os impactos causados pela 

pandemia do COVID-19, acabou gerando alguns aspectos que afetam negativamente a 

aprendizagem dos discentes, principalmente pela falta do convívio social dos estudantes com 

seus professores. Com isso, afirma Rego, 1995: 
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Portanto, o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado 

que realiza num determinado grupo cultural, a partir da interação com outros 

indivíduos da sua espécie. (VYGOTSKI, Apud REGO, 1995, p. 71). 

 

Ao lermos o texto "Ainda tempos estranhos", escrito por Nogueira, 2021, também 

encontramos pensamentos semelhantes onde o autor afirma que "a Educação ocorre num 

contexto cultural e social, e não num vazio social abstrato”, porém, o contexto pandêmico o 

qual estamos percorrendo impede as pessoas de se socializar, o que acarreta um déficit na 

aprendizagem dos estudantes. (NOGUEIRA, 2021, p. 312 apud DIAS, 2021). 

No entanto, os princípios da EAD é manter a interação entre os mediadores e mediados 

que compõem esta modalidade. De acordo com sua metodologia de ensino, a comunicação com 

os alunos é fundamental para o desenvolvimento do educando desde o seu surgimento no século 

XVIII, onde o primeiro recurso utilizado foi a correspondência postal (KEEGAN, 1996, Apud 

CARVALHO, 2015, p. 122). Conforme o avanço das tecnologias, e as diversas máquinas 

inventadas ao longo do tempo, como por exemplo: rádios, comunicação telefônica, 

microprocessador, computadores e encontros presenciais, a EAD vem se renovando e 

reinventando para usar esses novos comandos sempre pensando na melhor forma de contribuir 

para a educação (CARVALHO, 2015, p. 59). 

 

DISCUSSÃO 

 

Antes, para se trabalhar à distância, existia uma grande análise de como se realizaria 

esse processo nas grandes empresas e instituições que, muitas vezes, não era visto como algo 

positivo. Hoje, ao vivenciarmos uma pandemia, podemos ver que as plataformas digitais junto 

ao grande avanço da tecnologia salvaram a classe trabalhadora em todo mundo. Nota-se, a partir 

de agora, que todas as áreas podem se desdobrar e se reinventar para fazer seus planejamentos 

longe do seu trabalho sem deixar lacuna, e isso, graças a flexibilidade que as plataformas online 

vem proporcionando. 

Na UERN, quando se aderiu a esta forma de ensino, um grande questionamento entre 

os alunos foi levantado, muitos em dúvida se teriam um ensino de qualidade com aulas 

realizadas à distância, pois, não viam esta modalidade como eficaz para contemplação do seu 

aprendizado. Tendo em vista a preparação dos docentes do ensino presencial que não tem 

especialidade de aulas online. Neste processo, a universidade encarregou-se de criar uma 

capacitação para os professores encontrar facilidade, já que muitos não tinham nem 

familiaridade com os aplicativos, plataformas e programas digitais para realizá-los.  

Considerando que professores de instituições de Educação à Distância têm acesso a 

capacitação de todas as equipes que fazem parte desta modalidade, esses profissionais não 

passam por problemas para transmitir suas aulas, vídeos e atividades, além de dominar as salas 

virtuais, o que não acontece com as instituições presenciais que optaram por adotar o modelo 

emergencial. Durante as aulas online os professores contam com apoio de uma equipe de 

comunicação os apoiando nas gravações de vídeos e edições.  

Na UERN existe uma Diretoria de Educação à Distância (DEaD), a mesma oferta cursos 

de licenciatura e também especialização, oferecendo diferentes possibilidades para o 

desenvolvimento da educação. De acordo com a CONSEPE em seu artigo 3º:  

 
A DEaD tem como função: I. Ofertar, isoladamente ou em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB -, as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Educação, as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação – PROEG -, Extensão 

- PROEX -, Pós-Graduação – PROPEG - e os Departamentos Acadêmicos da 

UERN, cursos de Extensão, Especialização e Graduação na modalidade de 



 

 

77 

Ensino a Distância; II. Apoiar o desenvolvimento de ambientes online 

voltados para a EaD; III. Elaborar e editorar materiais didáticos, bem como 

conteúdos multimídia direcionados aos cursos de EaD; IV. Auxiliar na 

elaboração e adequação dos desenhos didáticos referentes a EaD. 
 

A Diretoria de Educação à Distância fica localizada na UERN, é regulamentada pela 

portaria N°1896/2001-GR/UERN e tem como objetivo básico assessorar os Departamentos 

Acadêmicos e as Prós-Reitorias de Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação na elaboração, 

desenvolvimento e execução de cursos ofertados na modalidade de ensino à distância. A 

diretoria conta com profissionais de diversas áreas para a realização de sua estrutura interna de 

atividades cotidianas, tanto na diretoria como também em polos e plataformas onde acontece 

os cursos EAD, para cada setor existe um profissional qualificado que podem ser: profissionais 

de comunicação, computação, professores de diversas áreas, administradores e pedagogos. O 

papel que os pedagogos exercem são nas áreas de coordenação pedagógica, na assessoria e na 

equipe pedagógica.  

 A coordenadora da equipe pedagógica tem o papel de orientar e planejar ações para 

capacitações em EAD, orientar e planejar ações para a avaliação dos cursos, estabelecer rotinas 

de reuniões com a equipe pedagógica, coordenar atividades que estão sendo realizadas pela 

equipe de suporte. 

 A assessora pedagógica tem o papel essencial de fazer o acompanhamento do 

desempenho dos alunos nas disciplinas EAD, como também fazer esse mesmo 

acompanhamento com os professores nas suas respectivas disciplinas, acompanhar o 

desenvolvimento das disciplinas no ambiente virtual, analisar relatórios de tutores e professores 

avaliando-os e orientando-os diante das atividades realizadas.  

A equipe pedagógica conta também com uma psicopedagoga que mantém uma boa 

atenção para melhor identificar as dificuldades que possam está surgindo no processo de 

aprendizagem dos discentes, realiza plano de intervenção psicopedagógicos, tem o papel de 

ajudar os alunos a construir cronograma de estudos, contribuindo para que possam adquirir bons 

hábitos e consigam conciliar suas atividades com sua rotina otimizando o tempo, realiza 

proposições de adequações específicas. Segundo Daniel, 2003: 

 
Para usar a tecnologia efetivamente é preciso dividir esse processo em partes 

que o compõem, e criar uma especialização para tornar cada parte tão efetiva 

e suscetível ao aumento da escala quanto possível. O exemplo clássico da 

divisão do trabalho é o que se dá entre o grupo do curso e o tutor local. O 

primeiro aplica o seu poder intelectual e pedagógico no preparo de materiais 

de aprendizagem. As redes de tutores proporcionam em toda parte um apoio 

vital para os estudantes, tornando possível ao sistema funcionar em larga 

escala. (DANIEL, 2003, p. 172). 

 

Ou seja, na EAD existe uma organização pedagógica mais elaborada, diferentemente do 

ERE, que foi desenvolvido apenas como um sistema com a finalidade de reduzir as perdas na 

aprendizagem dos educandos durante o período pandêmico.  Com a migração do ensino 

presencial para o remoto, que entrou nas nossas vidas de maneira inesperada, invadindo o nosso 

espaço pessoal, e criando barreiras que atrapalham a conciliação entre o ERE e a rotina de casa, 

especialmente os indivíduos que não possuem um ambiente de estudo apropriado. 

 Evidentemente, dentro da nossa residência estamos expostas a interferências constantes 

como barulhos de atividades domésticas diárias, sons de trânsito, conciliar o horário de aula das 

crianças, atendimento aos familiares, entre outros, impedindo a total concentração dos 

conteúdos apresentados pelos docentes durante os horários de aulas síncronas, dificultando o 

entendimento dos assuntos repassados.  
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Outro problema encontrado no ensino à distância, é a evasão. Muitos alunos se 

encontram em precárias condições de meios digitais, isso impossibilita de acompanhar as aulas 

e realizar suas atividades. Aponta Carvalho, 2015: 

 
Problemas de infraestrutura tecnológica, como a falta de acesso a um sistema 

de rede ou mesmo a falta de acesso a computadores, também são citados. A 

falta de acesso a um sistema de redes e a computadores excluiria um grupo de 

pessoas de cursos na modalidade de EAD que utilizam apenas TIC’s como 

suportes para a realização das atividades de ensino-aprendizagem 

(CARVALHO, 2015, P. 202). 

 

 Diante dessa situação, e a fim de tornar o ERE mais acessível, a Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE) da UERN, lançou o Auxílio de Inclusão Digital onde alunos 

podiam se inscrever para a seleção e concorrer a uma bolsa de 1 mil reais, essa bolsa é destinada 

para custear equipamentos digitais e acesso a internet para os discentes que não tem acesso a 

esses recursos. 

 No tocante ao professor, pode existir as fraudes nas realizações de avaliações que só 

são fiscalizadas no modelo presencial e também com pessoas que se passam por outras para 

não perder suas atividades. No livro de Carvalho, 2015, ele faz levantamento com professores 

e nos faz entender sua percepção com relação ao desenvolvimento da educação por meios 

digitais. 

 
Entre os problemas enfrentados por educadores/as em cursos na modalidade a 

distância, são mencionados dificuldades como o isolamento do estudante e a 

evasão. O problema da cópia literal de textos da Internet, por exemplo, vai de 

encontro à proposta de uma postura ativa do estudante, visto como aquele que 

precisa construir e reconstruir o conhecimento. (CARVALHO, 2015, p. 202).   

 

Contudo, apesar dos malefícios da EAD, é importante expor os benefícios que a mesma 

nos proporciona. De maneira positiva, temos liberdade e flexibilidade nos horários para 

participar de aulas e reuniões, como isso, afirma Paiva, 2015: 

 
Além da flexibilidade do tempo e do espaço, os/as educadores/as referem-se 

à autonomia do estudante como mais uma das principais vantagens da EAD. 

(CARVALHO, 2015, p. 199). 

 

Porém, para aqueles que criticam a EAD, o estudante não tem total autonomia para a 

realização do seu curso, visto que recebem apoio de tutores durante toda a sua trajetória, e com 

isso, o aluno não consegue superar suas dificuldades individualmente e não desenvolve as suas 

práticas, deixando de ser protagonista do seu próprio aprendizado. 

No modelo presencial, era muito difícil conseguir acompanhar as atividades e reuniões 

dos projetos que são ofertados pela FE, e no ensino remoto se tornou possível participar. Antes, 

ao frequentarmos a universidade, tínhamos que passar além do horário das aulas, aumentando 

as despesas que são sempre mais limitadas aos estudantes. Com o ensino realizado via 

plataformas digitais, o discente não precisa se locomover para a universidade, principalmente 

no que concerne aqueles que residem em outra cidade. 

 Ademais, a adesão do ERE permitiu aos docentes inovar as suas habilidades para 

compor as aulas, com a oportunidade de se aproximar e conhecer plataformas de ensino como 

o Google Meet e o Classroom, recursos tecnológicos digitais que possibilitou o enriquecimento 

de novas metodologias de ensino/aprendizagem. Em Carvalho, 2015, diz o seguinte: 

 
Talvez a mudança mais reivindicada por educadores e especialistas em EAD 
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esteja relacionada com as metodologias de ensino-aprendizagem, [...] Na 

perspectiva dos especialistas em EAD, essas metodologias são fundamentadas 

num modelo de comunicação interativa proporcionada pela convergência de 

mídias. (CARVALHO, 2015, p. 125). 
 

Tanto no ensino à distância, como no modelo emergencial, os docentes precisam ficar atentos 

em relação a metodologia aplicada no decorrer das aulas, para que não se tornem tão cansativas, já que 

o ambiente virtual nos coloca frente as telas por muito tempo e isso pode acarretar problemas de saúde. 

Porém, o uso de diversos meios digitais permite que os professores potencializem suas práticas, 

enriquecendo seus planos de aulas e conteúdos, tornando-os mais criativos e atrativos.   

 

CONCLUSÕES  

 

Costuma-se dizer que são das experiências e das dificuldades que aprimoramos nossas 

práticas e aprendemos a progredir, e no ensino remoto não está sendo diferente. Podemos ver o 

progresso de nós enquanto alunas, e também dos professores. Já se passaram dois semestres à 

distância e a progressão durante toda essa trajetória vem possibilitando a continuidade da nossa 

graduação, mesmo diante do período de isolamento social. O ERE abriu nossas visões acerca 

da variedade de ferramentas tecnológicas que podemos usufruir, não apenas neste momento de 

isolamento social, mas durante todo nosso percurso formativo. 

Há décadas que o ensino presencial tomou de conta da educação, a EaD foi uma 

inovação, pois possibilitou às pessoas que não podiam cursar uma graduação presencial, por 

falta de tempo, ou problemas financeiros a darem continuidade aos seus estudos. Essa 

modalidade de ensino, tornou a educação mais acessível, pois possibilita o aluno a estudar em 

qualquer local e horário, utilizando da tecnologia para seu próprio benefício.  A EaD funciona 

como um multiplicador de conhecimento, isso é uma realidade que beneficia milhares de 

pessoas espalhadas pelo mundo.   

Esse estudo nos fez pensar na nossa evolução desde o modelo presencial até aqui no 

modelo emergencial. A cada semestre vivenciado através do ERE, estamos cada vez mais 

capacitados para usar meios tecnológicos ao nosso favor, fazendo com que possamos pensar 

em criar intervenções pedagógicas para nossas futuras atividades e até em estágios com a 

educação infantil, já que esta é uma disciplina avaliativa da grade curricular do curso de 

pedagogia. Ressaltamos neste trabalho o nosso aprendizado sobre a diferenciação entre as 

modalidades de Educação à Distância e o Ensino remoto emergencial que enriquece nossos 

conhecimentos e nos fez entender seus principais objetivos, e como os dois vem evoluindo para 

atender as necessidades da educação.  
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RESUMO 

O presente artigo se propõe a analisar o potencial da metáfora na organização do texto 

científico e sua atuação como operador cognitivo de religação da realidade. A 

pergunta norteadora do estudo é: como a metáfora pode auxiliar no processo de 

elaboração do texto acadêmico da história de uma instituição educativa? O potencial 

da metáfora na organização do texto científico e sua atuação como operador cognitivo 

de religação da realidade é assumido no texto se fundamentando em Lévi-Strauss 

(1976), Morin (2007, 2015) e Almeida (2012, 2019, 2008, 2017). Julgamos que a 

metáfora que melhor exprime o sentido pretendido no tecer da história da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tese é a 

costura e sua capacidade de aproximação entre a ciência e o imaginário. Quando 

apresentamos a ideia de costura, uma metáfora do fazer pesquisa, a tomamos enquanto 

artesanato, em interlocução com a ideia de artesanato intelectual desenvolvida por 

Ortiz (2002) inspirado no entendimento de Mills (1980). São enfatizados aspectos a 

respeito da história das instituições educativas recorrendo à Gatti Júnior (2007, 2002) 

e Magalhães (2004, 1998, 1996) e Nóvoa e a história cultural em Chartier (1990) e 

Burke (1992). No que se refere a metodologia, trata-se de um estudo de natureza 

predominantemente qualitativista na perspectiva fenomenológica e as informações 

foram coletadas a partir da fonte documental e bibliográfica. Portanto, conclui-se que 

a partir das experiências cotidianas culturalmente são ativados o sistema conceitual 

refletido nas expressões metafóricas. Evidencia-se assim a relação da metáfora com a 

cultura e o cotidiano, atuando de maneira inconsciente e assim é inevitável não se 

fazer o uso de metáforas, tendo em vista a vasta gama de conceitos abstratos que há 

no cotidiano, que compreendemos e que fazemos compreender. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metáfora; Educação; Pesquisa qualitativa; Operador 

cognitivo 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A teoria da metáfora conceptual foi proposta por George Lakoff e Mark Johnson no 

livro Metaphors We Live By (Metáforas da vida cotidiana), publicado originalmente em 1980, 

no qual é exposto que a metáfora não é apenas uma figura de linguagem que produz sentido 

figurado, mas uma maneira de conceitualizar a experiência humana entrelaçada a linguagem do 

cotidiano. A utilização das metáforas, se explica, dentre outros fatores pela existência de 

 
conceitos, que são importantes para nós, serem ou abstratos ou não claramente 

delineados em nossa experiência (as emoções, as ideias, o tempo etc.) 

precisamos apreendê-los por meio de outros conceitos que entendemos em 
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termos mais claros (as orientações espaciais, os objetos etc.). Essa necessidade 

introduz a definição metafórica em nosso sistema conceptual (LAKOFF & 

JOHNSON, 2002, p. 205). 

 

A partir do entendimento de que as metáforas permeiam o sistema conceitual e 

comunicativo das relações sociais; adentramos pela possibilidade de pesquisar a respeito da sua 

utilização em textos produzidos no âmbito acadêmico e universitário. O presente trabalho é o 

recorte de um estudo, tendo em vista o desenvolvimento de uma pesquisa de Doutorado, no 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGEd/UFRN), que possui enquanto objeto de estudo, a reconstrução histórica de uma 

instituição de ensino: a Escola de Ciências & Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, que completa uma década com sua proposta curricular diferenciada no 

Ensino Superior no Rio Grande do Norte. Diante do exposto, para realizarmos nosso estudo, 

incorporamos as orientações teórico-metodológicas da linha de pesquisa, intitulada Educação, 

Construção das Ciências e Práticas Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os ensinamentos do Grupo de 

Estudos da Complexidade (GRECOM/UFRN), vinculado ao CNPq e do Grupo de Estudo sobre 

Narrativas de Professores em Formação (GENPROF). 

Para a realização deste estudo optou-se pela abordagem qualitativa fundamentada em 

Bogdan e Biklen (1994), na perspectiva fenomenológica, referenciada pelo aporte teórico-

metodológico da pesquisa narrativa de cunho (auto)biográfico, conforme Delory-Momberger 

(2011, 2012) e Ferrarotti (2010). Adotou-se como pressuposto que ao narrar, oralmente ou por 

escrito, podemos reconstruir a história de uma instituição educativa, trazendo eventuais 

contribuições para sua proposta teórico-metodológica.  

Em decorrência da proximidade com o ofício rudimentar da costura doméstica e em 

meio a escrita (auto)biográfica, da pesquisa que venho desenvolvendo junto ao PPGED/UFRN, 

que se propõe a reconstruir a história da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, emerge a relação inusitada entre a atividade da pesquisa e o 

ofício da costura. Neste sentido, o presente artigo se propõe a analisar o potencial da metáfora 

na organização do texto científico e sua atuação como operador cognitivo de religação da 

realidade. A pergunta norteadora do estudo é a seguinte: como a metáfora pode auxiliar no 

processo de elaboração do texto acadêmico da história de uma instituição educativa?  

No texto, iremos tratar da metáfora da costura como operador cognitivo de religação da 

realidade, enquanto estratégia de religar sentidos e imagens que integram a narrativa histórica 

de uma instituição educativa. Coincidentemente a palavra texto originária do latim texere 

significa tecer e construir, em sua forma flexionada, textus, significa maneira de tecer ou coisa 

tecida. Essa significação, ao longo dos anos, adquiriu diferentes sentidos, por exemplo, 

tecelagem ou estruturação de palavras. 

O potencial da metáfora na organização do texto científico e sua atuação como operador 

cognitivo de religação da realidade é assumido no texto se fundamentando em Lévi-Strauss 

(1976), Edgar Morin (2007, 2015) e Conceição Almeida (2012, 2019, 2008, 2017). Julgamos 

que a metáfora que melhor exprime o sentido pretendido no tecer da história da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tese é a costura e sua 

capacidade de aproximação entre a ciência e o imaginário. Quando apresentamos a ideia de 

costura, uma metáfora do fazer pesquisa, a tomamos enquanto artesanato, em interlocução com 

a ideia de artesanato intelectual desenvolvida por Ortiz (2002) inspirado no entendimento de 

Mills (1980). São enfatizados aspectos a respeito da história das instituições educativas 

recorrendo à Gatti Júnior (2007, 2002) e Magalhães (2004, 1998, 1996) e Nóvoa e a história 

cultural em Chartier (1990) e Burke (1992). 
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Nossa linguagem é impregnada de metáforas e inevitavelmente as nossas produções 

discursivas, até as mais objetivas e científicas, podem nos auxiliar nas pesquisas. Nesse 

contexto, as expressões metafóricas é questão central da discussão no artigo, sendo 

compreendida em seu status epistemológico, como mecanismo cognitivo, linguagem poética, 

para comunicar o pensamento racional e, portanto, não pode ser meramente encarada como 

indesejável aos textos científicos e acadêmicos. 

Portanto, este artigo apresenta inicialmente esta introdução de modo a situar o leitor 

acerca do tema; problemática e objetivo do estudo; no segundo momento há a explanação da 

metodologia adotada; posteriormente tem-se os resultados e discussões; por fim, as 

considerações finais e referências.  

 

METODOLOGIA 
 

A presente investigação  tem os fundamentos e procedimentos metodológicos apoiados 

na utilização da abordagem qualitativa em educação de acordo com Bogdan e Biklen (1994), 

na perspectiva fenomenológica, referenciada pelo aporte teórico-metodológico da pesquisa 

narrativa de cunho (auto)biográfico, conforme Delory-Momberger (2011, 2012), Ferrarotti 

(2010), que consideram o método biográfico como alternativa capaz de resgatar as 

singularidades existentes nas histórias e traduzi-las em oportunidades para a compreensão de 

si.  No que tange aos procedimentos metodológicos as informações foram coletadas a partir da 

fonte documental e bibliográfica (GIL, 2002). No desenvolvimento da pesquisa doutoral foram 

utilizadas três fontes de informações: testemunhal, documental e empírica.  

A partir da fonte testemunhal, a qual narra (auto)biograficamente em primeira pessoa, 

minha trajetória formativa e profissional evidenciando a aproximação com a temática do estudo, 

percebo os entremeios, os tecidos e os remendos da história que sou autora: minha vida. Neste 

trabalho é operada a necessária atenção para as surpresas e as questões que poderiam ser 

verificadas ou refutadas, como, também, para outras questões e implicações derivadas de um 

trabalho empírico. A esse respeito “nenhuma pesquisa é totalmente controlável, como início, 

meio e fim previsíveis” (GOLDENBERG, 2007, p. 13). Em meio a escrita do relato testemunhal 

e (auto)biográfico, a costura emerge como plano de fundo, articulador da realidade que 

proponho estudar, o que me fez escrever o presente texto, com atenção especial a utilização de 

metáforas no textos científicos. Neste sentido, nessa escrita a opção metodológica quanto aos 

procedimentos de coleta de dados é bibliográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O tecer em Ariadne e Penélope: Mitologia grega 
 

Ao procedermos a apreciação do material bibliográfico a respeito da utilização das 

metáforas nos textos científicos, verificamos coincidentemente que a palavra metáfora tem 

origem no grego metaphorá, que significa mudança e transposição. Em sintonia com a origem 

da palavra, Michel de Certeau sugere que na Atenas contemporânea, 

 
os transportes coletivos se chamam metaphorai. Para ir para o trabalho ou 

voltar para casa, toma-se uma “metáfora” - um ônibus ou um trem. Os relatos 

poderiam igualmente ter esse belo nome: todo dia, eles atravessam e 

organizam lugares; eles os selecionam e os reúnem num só conjunto; deles 

fazem frases e itinerários (CERTEAU, 2001, p. 199). 
 

A civilização grega estabeleceu as bases da cultura e da política ocidentais, dentro do 

seu legado, há uma especial atenção ao ofício manual da tecelagem que desempenhava um 
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relevante papel. Na mitologia grega identificamos algumas figuras de mulheres ligadas a arte 

do tecer: as Moiras, Aracne, Ariadne e Penélope. As vestimentas e a tecelagem eram tidas como 

meio de comunicação e expressão do poder feminino na Grécia Antiga.  

O fio de Ariadne, fundamental para a vitória de Teseu frente ao Minotauro ganha 

especial realce. Na mitologia grega, Ariadne, filha do Rei Minos, ajudou Teseu a encontrar a 

saída no labirinto do Minotauro. Plutarco (2010) enfatiza esse fato, 

 
quando Teseu aportou a Creta, segundo a maior parte das narrativas escritas e 

dos ditos dos poetas, recebeu das mãos de Ariadne, que se havia apaixonado 

por ele, o novelo e, informado do modo como podia percorrer os meandros do 

Labirinto, matou o Minotauro e fez-se ao mar, levando consigo Ariadne e os 

jovens (PLUTARCO, 2010, p. 61). 
 

O trecho de Plutarco (2010) explicita a relação entre o fio de Ariadne e o ato de conhecer 

o labirinto. É possível notar que o fio torna inteligível o percurso projetado por Teseu, 

gradativamente ao desenrolar o fio processa-se o entendimento do caminho do labirinto. Então, 

justamente quando Teseu chegou ao Minotauro, o percurso teria sido explicado pelo desenrolar 

do fio.  

A espada e o novelo foram dados pela filha do rei de Tebas, Ariadne, que se apaixonou 

pelo jovem herói, o relato da história em sua íntegra está em Bulfinch (2002). O fio de Ariadne 

tem a função de evitar que Teseu se perca no interior do labirinto e o reconduz à Ariadne que 

possui a extremidade do fio. Em síntese, o labirinto percorrido por Teseu é um espaço 

simbólico, associado à tecelagem e aos fios que nos prendem e nos guiam pelos caminhos a 

serem percorridos ao longo da trajetória de vida. 

Os poemas épicos Ilíada, que narra a guerra de conquista de Tróia e a Odisséia, que trata 

do retorno de Ulisses ao seu reino, após a guerra de Tróia, atribuídos à Homero, são as principais 

fontes sobre um período da Grécia Antiga em que a escrita não era utilizada. Na Odisseia, 

Penélope é uma personagem grega que ressalta o papel da tecelagem em sua trajetória, “passa 

ela, então, a tecer uma tela mui grande, de dia: À luz dos fachos, porém, pela noite destece o 

trabalho” (HOMERO, 2001, p.104-106). Essa personagem usa premeditadamente da tecelagem 

para retardar a sua decisão frente a um novo casamento e para aguardar o retorno de Ulisses, 

que acreditava que iria acontecer em breve. Não importando as razões que a move, a 

personagem de Homero consegue o controle por mais de três anos sobre o tempo. 

Penélope dedicava-se a tecer apenas durante o dia, e, quando chegava à noite, tratava de 

desfazer parte da trama, assim ela tece o fio de sua própria vida e busca vencer o poder 

masculino. Interpreta-se que o pano por ela tecido era a garantia de sua fidelidade a Ulisses. 

Esse é mais um exemplo que demonstra que na Grécia Antiga através da tecelagem as mulheres 

se realizam e adquiriam o reconhecimento coletivo de suas competências.  Além disso, a arte 

de tecer se constituía em uma das formas de garantia de acesso das mulheres à cultura, pois 

tecer seria próprio da vida civilizada. Nessa civilização tradicional as habilidades nas atividades 

manuais tidas como uma das principais virtudes que se esperam das mulheres, simbolizadas 

aqui pelas personagens: Penélope e Ariadne.  

Ao se propor analogicamente fazer pesquisa, recorrendo a possibilidade de representa-

la pela metáfora do costurar, estabelecemos um diálogo com as figuras míticas de Penélope e 

Ariadne, mulheres que tecem os fios da sua existência e os (trans)formam. Ao tecer um discurso 

a partir do tecido que constitui sua vida, gradualmente procedemos o pesquisar com a ideia de 

“recuperar o fio de Ariadne” em situações que lembram verdadeiros “labirintos” e com 

expertise de Penélope, que tecia e destecia, de acordo com o seu objetivo. 

 
As metáforas em Lévi-Strauss e Edgar Morin 
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Saindo da mitologia e ingressando nos estudos das Ciências Sociais, percebemos que as 

narrativas das figuras míticas Penélope e Ariadne auxiliam na religação de sentidos e imagens, 

para nos contar poeticamente traços da sociedade grega. O mito e arte são operadores do 

pensamento capazes de edificar “métodos razoáveis para inserir, sob o duplo aspecto da 

contingência lógica e da turbulência afetiva, a irracionalidade na racionalidade” (LÉVI-

STRAUSS, 1976 p. 279). Inspirada na Grécia, dialogando com a minha (auto)biografia, 

vivências, assumimos a metáfora da costura. Os autores Claude Lévi-Strauss e Edgar Morin 

fazem uso do recurso da metáfora para comunicar e ser compreendido pelos leitores: “Claude 

Lévi-Strauss e Edgar Morin ganham destaque no rol desses pensadores no que se refere ao valor 

operativo das analogias e metáforas” (ALMEIDA, 2012, p. 2).  

 A partir das experiências cotidianas culturalmente são ativados o sistema conceitual 

refletido nas expressões metafóricas. Evidencia-se assim a relação da metáfora com a cultura e 

o cotidiano, elas acabam atuando de maneira inconsciente. Nas comunicações é praticamente 

inevitável não se fazer o uso de metáforas, tendo em vista a vasta gama de conceitos abstratos 

que há no cotidiano, que compreendemos e que fazemos compreender. A metáfora é 

essencialmente um recurso humano pelo qual normalmente construímos e reconstruímos os 

significados e orientamos a nossa interação comunicativa.  

A antropóloga Conceição Almeida fundadora e coordenadora do Grupo de Estudos da 

Complexidade (GRECOM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, defende a 

importância da subjetividade, uma ciência da inteireza da vida está alicerçada pela religação 

de conhecimentos e saberes diversos, ao mesmo tempo em que apresenta uma ciência de 

sujeitos que necessitam estar imbricados no conhecimento. A antropóloga cita e explana 

algumas das metáforas utilizadas pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. 

 
Os pares explanam algumas/engenheiro e pensamento selvagem/pensamento 

domesticado evocam, para Lévi-Strauss, o que há de mais sintético para 

explicitar estratégias de pensamento mais próximas ou mais distantes de uma 

lógica do sensível. Mas é na transformação da longa descrição de um pôr-do-

sol em modelo da operação do pensamento que Lévi-Strauss se supera na arte 

da construção de imagens para tratar da vulnerabilidade do pensamento 

humano e do seu próprio pensamento (ALMEIDA, 2012, p. 2).  

 

No livro Tristes Trópicos (1996), Lévi-Strauss descreve o pôr do sol presenciado a bordo 

do navio que o trouxe pela primeira vez ao Brasil, em 1934. Quinze anos depois, na última das 

Mitológicas – O Homem Nu, Lévi-Strauss, recupera a descrição de um pôr do sol, presente em 

“Tristes trópicos”, narrativa sobre sua viagem ao Brasil nos anos de 1930. A imagem do 

crepúsculo, com um jogo de cores e luzes que desemboca na insignificância e transitoriedade 

do homem diante do mundo, tendo adotado esse fenômeno da natureza como um modelo para 

o pensamento. As mitológicas, de Claude Lévi-Strauss, reúne os seguintes títulos: O cru e o 

cozido; Do mel às cinzas; A origem dos modos à mesa e O homem nu. O título “O homem nu” 

deixa notar o deslocamento das metáforas culinárias, presentes nos títulos dos demais volumes, 

para se referir aos adornos e vestimentas.  

O antropólogo e sociólogo francês Edgar Morin é outro autor que lança mão do uso de 

metafóras. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler as obras de Levi-Staruss e de Edgar 

Morin, a antropóloga Almeida (2012) nos instiga a ir além e compreender claramente a 

utilização e a significação das metáforas. 

 
Da parte de Edgar Morin, as imagens da chaleira de água fervente, do calor 

cultural, do computador, da tapeçaria, do cálice de vinho do porto, do ciclo 

que vai da semente à árvore, da fabricação de um móvel e sua transformação 

em fogueira, e da imagem do abraço, são algumas das inúmeras metáforas 
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construídas por ele para facilitar sua argumentação a respeito do pensamento 

complexo, do método científico, da cultura e da sociedade humana. A alguns 

desses operadores cognitivos, desses transportes de sentidos, o autor voltará 

várias vezes em sua obra (ALMEIDA, 2012, p. 2). 

 

A partir da leitura atenta do texto acima, processou-se a busca pela produção na fonte 

básica, em dialogo e interlocução foi identificado no livro “Introdução ao pensamento 

complexo”, que Edgar Morin, analisa a complexidade a partir do cotidiano das pessoas, por 

exemplo, no tocante ao trabalho e a vida em sociedade. O autor realiza um movimento de 

comparação, de modo metafórico, entre a complexidade da tapeçaria, composta por diversos 

tipos de fios e sua organização onde cada um ao seu modo, colabora para o conjunto da peça. 

A produção do conhecimento dentro de um universo de incerteza, inacabamento que opera pela 

dialogia e almeja a não fragmentação dos saberes, aspecto que por vezes parece tão utópica e 

distante da humanidade. Na metáfora da tapeçaria trabalhada por Edgar Morin, a explanação 

da ideia de um conjunto de fios diversificados de seda, de algodão e de lã, com cores variadas, 

que unidos constituem uma peça. Esse movimento nos faz perceber a percepção complexa que 

trabalha com a ideia do holográmatico de que a parte está no todo e o todo está na parte.  

 
Tomemos uma tapeçaria contemporânea. Ela comporta fios de linho, de seda, 

de algodão e de lã de várias cores. Para conhecer esta tapeçaria seria 

interessante conhecer as leis e os princípios relativos a 23 cada um desses tipos 

de fio. Entretanto, a soma dos conhecimentos sobre cada um desses tipos de 

fios componentes da tapeçaria é insuficiente para se conhecer esta nova 

realidade que é o tecido, isto é, as qualidades e propriedades próprias desta 

textura, como, além disso, é incapaz de nos ajudar a conhecer sua forma e 

configuração (MORIN, 2007, p. 85).  
 

A partir da metáfora da tapeçaria que instrumentaliza a reflexão sobre a complexidade 

da vida e a perspectiva de compreender como é essa realidade, o trabalho com a metáfora da 

costura gradualmente ganha força e embasamento, para evitar se perder na linguagem 

corriqueira que fortemente é combatida na academia. A pesquisa se processa em uma busca 

incessante por informações e fundamentações, as descobertas inusitadas, as referências 

gradualmente agregadas, atribuem a singularidade do texto e da pesquisa. O sociólogo Edgar 

Morin é um artesão do conhecimento multidimensional dos fenômenos sociais e humanos, 

recorrendo as metáforas para construir e problematizar o pensamento complexo. Portanto, 

através da metáfora da costura relacionada à construção do conhecimento, deixo aflorar a 

costureira que reside em mim para tecer uma pesquisa, no qual pudesse dispor dos fios do 

pensamento mítico como artífice da tessitura da vida e com os fios da linguagem narrativa 

pudesse tecer o meu sentir e pensar sobre as questões. 

 

Costura: metáfora na narrativa histórica 

 

Além disso, julgo que a metáfora que melhor exprime o sentido pretendido no tecer da 

pesquisa doutoral é a costura e sua capacidade de aproximação entre a ciência e o imaginário. 

Utilizo a metáfora da costura para narrar parte do emaranhado de caminhos percorridos e de 

passagens que se entrecruzaram no ser-fazer pesquisadora. Narrar é compartilhar, relatar o que 

foi aprendido. Nesse percurso, foi preciso olhar para o mundo interior e perceber os caminhos 

labirínticos que deram expressão a meu lócus epistemológico.  

A opção pela utilização da costura, enquanto metáfora em nosso texto, justificada e 

expressa em minha (auto)biografia estando interligada ao meu seio familiar, se inspira nas 

narrativas das figuras míticas de Penélope e Ariadne e ganha força com a fundamentação teórica 
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a respeito da utilização das metáforas em textos científicos. A poética na costura e a poética no 

pesquisar qualitativamente, me faz perceber o quanto a magia está implícita no modo de fazer, 

que enquanto faz, se inventa e reinventa. 

O ofício do pesquisador analogicamente compreendido como um trabalho artesanal que 

reúne arte e técnica. Ao adotar a ideia de costura, metáfora do fazer pesquisa, a tomamos 

artesanato intelectual em interlocução com Ortiz (2002) inspirado no entendimento Mills 

(1980). Como refere o autor Wright Mills 

 

deve aprender a usar a experiência de sua vida no seu trabalho continuamente. 

Nesse sentido, o artesanato é o centro de si mesmo, e o estudante está 

pessoalmente envolvido em todo o produto intelectual de que se ocupe. Dizer 

que pode "ter experiência" significa que seu passado influi e afeta o presente, 

e que define a sua capacidade de experiência futura (MILLS, 1980 p. 212).  

 

Neste sentido, escrever um trabalho acadêmico se torna, um exercício artesanal e um 

ofício de vida do pesquisador, transformando a realidade em texto, em produção intelectual. A 

dimensão artesanal se encontra no centro do trabalho científico e nos remete à originalidade e 

à criatividade. Charles Wright Mills (1980) utiliza do artesanato intelectual para se referir ao 

trabalho realizado pelo pesquisador das ciências sociais. O intelectual analogicamente costura 

e articula ideias, informações, dados desconexos para chegar a um produto inteligível. Enquanto 

pesquisadora, recorro ao ofício da costura para entrelaçar inteligivelmente as narrativas que são 

traçadas, operando a construção de uma colcha de conhecimentos. Em consonância, Renato 

Ortiz (2002) compara o labor intelectual ao ofício da costura. 

 

O ofício intelectual pode ser comparado a um tipo específico de afazer 

doméstico: a costura. Costurar requer uma habilidade e um certo saber. É 

somente com a prática, acumulada ao longo dos anos, que se chega a compor 

satisfatoriamente uma roupa, uma toalha, um adorno. Labor artesanal no qual 

se revela a individualidade e a experiência de quem o executa (ORTIZ, 2002, 

p. 6). 

 

Ao se propor escrever um trabalho acadêmico este é similarmente abraçado como um 

exercício artesanal e um ofício de vida de pesquisadora, transformando a realidade em texto, 

em produção intelectual, inteligível, religando saberes e experiências de vida.  Partimos do 

pressuposto que o trabalho intelectual não está dissociado da vida do pesquisador, na verdade 

este envolvimento torna o trabalho intelectual uma atividade significativa. A dimensão artesanal 

se encontra no centro do trabalho científico e remete à originalidade e à criatividade, 

características utilizadas por Ortiz (2002) ao entrelaçar sua trajetória ao ofício da costura. 

Portanto, minha proximidade com o processo da costura artesanal em virtude das atividades 

desenvolvidas por minha mãe, inusitadamente estão no palco da academia universitária, 

enquanto metáfora que me auxilia na empreitada investigativa, atribuindo leveza e poética, ao 

que tendencialmente se constitui em uma linguagem rígida e objetiva. 

Trabalhando poeticamente sem deixar de lado o rigor, buscamos tecer uma história de  

uma instituição educativa construída “da(s) memória (s) para o arquivo e do arquivo para a 

memória, intentando uma síntese multidimensional que traduza um itinerário pedagógico, uma 

identidade histórica, uma realidade em evolução, um projeto pedagógico” 

(MAGALHÃES,1998, p. 61). O professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa Justino Magalhães esclarece que a abordagem dos processos de formação e de 

evolução das instituições educativas constitui um domínio do conhecimento historiográfico em 

renovação no quadro da História da Educação. No estudo o foco é o processo histórico 

constitutivo da Escola de Ciências e Tecnologia, criada e implementada através do Programa 
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de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

instituição que compõe o quadro sociocultural e educacional do Estado do Rio Grande do Norte. 

Na pesquisa defende-se o movimento tecitura da história da instituição educativa processada 

no trabalho artesanal sob os documentos e as memórias da Escola de Ciências e Tecnologia.  

 
Os sujeitos educacionais não são tão somente os alunos, como os 

atores não são apenas os professores e os gestores, há uma interação 

educativa, em que uns e outros são simultaneamente emissores e 

receptores. A história desta interação, suas processualidade e 

repercussão no tempo constituem um desafio fundamental da história 

da educação e a história das instituições educativas é uma 

aproximação fundamental. (MAGALHÃES, 1998, p. 64) 
 

Nessa empreitada investigativa tomo emprestado alguns apontamentos apresentados 

pelo pesquisador Justino Magalhães, referência nas investigações sobre a história das 

instituições educativas. Posto essa explicação, defendo que a história da instituição educativa 

pode ser reconstruída e reinterpretada a partir das memórias e narrativas dos seus colaboradores.  

Por isso, a história das instituições educativas 

 

almeja dar conta dos vários atores envolvidos no processo educativo, 

investigando aquilo que se passa no interior das escolas, gerando um 

conhecimento mais aprofundado destes espaços sociais destinados 

aos processos de ensino e de aprendizagem. Parece-nos que a ênfase 

dada às análises mais sistêmicas cedeu lugar às análises que 

privilegiam uma visão mais profunda dos espaços sociais destinados 

aos processos de ensino- aprendizagem (GATTI JR, 2002, p. 29). 
 

Ao buscar elementos para construir uma narrativa histórica da Escola de Ciências e 

Tecnologia que foi constituída em um contexto sociocultural e educacional específico, faz-se 

necessário que compreendamos suas “histórias anteriores”, a fim de chegar o mais próximo 

possível de sua criação e consolidação. Compreender a história institucional através de uma 

investigação qualitativa, auxilia a apreender o conhecimento da cultura escolar e como essa é 

transmitida no interior das instituições educativas e como é resignificada, através das gerações, 

o que lhe confere gradativamente uma identidade. Em se tratando da história da instituição 

educativa, um aspecto que não podemos esquecer diz respeito a cultura escolar que emerge das 

relações sociais. A cultura escolar acaba sendo tomada aqui como categoria de análise na 

produção de narrativas históricas sobre a trajetória da Escola de Ciências e Tecnologia. No texto 

“Para uma análise das instituições escolares”, Nóvoa (1995) ressalta que  

 
as escolas constituem uma territorialidade espacial e cultural, onde se exprime 

o jogo dos actores educativos internos e externos; por isso, a sua análise só 

tem verdadeiro sentido se conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, 

simbólicas e políticas da vida escolar, não reduzindo o pensamento e a acção 

educativa a perspectivas técnicas, de gestão ou de eficácia stricto sensu 

(NÓVOA, 1995, p. 16). 
 

Ao mencionar cultura escolar, pode-se fazer a conexão com a história cultural e aos 

aportes teóricos constituídos por clássicos estudiosos da cultura como Peter Burke e Roger 

Chartier.  Para Burke, “a base filosófica da nova história é a ideia de que a realidade é social ou 

culturalmente constituída” (BURKE, 1992, p. 11). Em Chartier (1990) a chamada História 

Cultural, corrente historiográfica, “tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar 

o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 
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pensada, dada a ler. Uma tarefa deste tipo supõe vários caminhos” (CHARTIER, 1990, p.16-

17). Nesse sentido, ganham destaque na pesquisa os testemunhos, os registros escritos e os 

documentos. Segundo Roger Chartier (1990), a História Cultural não é entendível desconectada 

de uma História Social, posto que suas representações são produzidas a partir de papéis sociais. 

A organização e a estrutura de funcionamento de uma instituição educativa são peculiares e 

diferentes das organizações sociais, conforme afirma Nóvoa as escolas são instituições de uma 

tipologia particular, que não podem ser pensadas como fábrica ou oficina. A educação “não 

tolera a simplificação do humano (das suas experiências, relações e valores) que a cultura da 

racionalidade empresarial sempre transporta. E, no entanto, a afirmação da especificidade 

radical da acção educativa não pode justificar um alheamento face aos campos de saber e de 

intervenção” (NÓVOA, 1995, p. 16).  

Diante do exposto, pode-se afirmar que se desenvolve no âmbito da Escola de Ciências 

e Tecnologia, a história dessa instituição educativa, uma vez que “suas bases normativas, 

culturais, organizacionais, metodológicas, relacionais, constituem uma cultura, uma doxa, uma 

gramática que consolida a estrutura escolar na sua internalidade e especificidade, como também 

na relação sociocultural e política (MAGALHÃES, 2004, p. 68). A tecitura das memórias da 

Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte à luz das 

relações de docentes, discentes e servidores técnicos-administrativos, a interdisciplinaridade, 

analisando a cultura escolar e suas práticas pedagógicas, o espaço educativo como lugar de 

formação de diferentes colaboradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em se tratando de considerações finais, esta pesquisa apresenta resultados parciais, 

elementos para compreender a riqueza da utilização da metáfora nos textos científicos e 

acadêmicos, associada especialmente as vivências da pesquisadora, podem atribuir um sentido 

cultural, subjetivo e singular às produções tradicionalmente objetivas. Além disso, essa 

abordagem se apresenta em oportunidade para refletirmos acerca das relações socioestruturais 

e sociosimbólicas. Franco Ferraroti aponta que o indivíduo é “síntese complexa de 

elementos sociais” (FERARROTI, 2010, p. 56). Nessa discussão, cabe frisar que a pesquisa 

qualitativa, em especial, a pesquisa narrativa, não se processa de uma ação neutra e isolada, já 

que traz em seu cerne, alguma carga avaliativa em relação aos eventos narrados e aos atores 

apresentados na narração. Uma narrativa realiza conexões, relações, costurando e entremeando 

com outras histórias engavetadas de outros sujeitos próximos de nós, que tem emoções, 

expectativas e motivações semelhantes ou maiores do que a de um narrador. Enquanto 

pesquisadores é necessário atribuir atenção a dimensão humana, que transforma os espaços 

geográficos em lugares de vivência e de significado, atribuindo sentidos a esses espaços, a fim 

de criar a possibilidade de construir uma narrativa histórica de uma instituição educativa. 

O processo de costura que aqui me refiro não é mecânico e nem o da linha de produção, 

penso a costura, enquanto ofício rudimentar, artesanal, similar ao trabalho do pesquisador, que 

por mais que exista um planejamento, no decurso há alterações, uma vez que podem ocorrer 

imprevistos ou novas rotas durante sua realização, a partir das relações entre o modelo 

escolhido, o tecido e os objetivos que se pretende alcançar ao costurar.  Os modelos narrativos 

“servem de moldes biográficos – como se diz de moldes de costura – para as construções 

individuais” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 335). Portanto, acreditamos que os sentidos 

aqui encontrados não se encerram nesta pesquisa, mas reforçam algumas ações e expectativas 

que podem contribui para entender a metáfora na organização do texto científico e operador 

cognitivo de religação da realidade. Conclui-se que a partir das experiências cotidianas 

culturalmente são ativados o sistema conceitual refletido nas expressões metafóricas. 

Evidencia-se assim a relação da metáfora com a cultura e o cotidiano, atuando de maneira 
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inconsciente e assim é inevitável não se fazer o uso de metáforas, tendo em vista a vasta gama 

de conceitos abstratos que há no cotidiano, que compreendemos e que fazemos compreender. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA:  

possibilidades de ampliação do conhecimento no ensino de história por meio de imagens 
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RESUMO 

A proposta apresenta algumas provocações feitas sobre o uso de imagem no ensino 

de história. Tendo como questão motivadora atentar para a importância de encontrar 

na escola um momento para se discutir sobre a sua própria história. Objetivando 

refletir sobre o poder da imagem enquanto ferramenta pedagógica no ensino de 

História que faz professores e alunos interagirem em sala de aula. O percurso 

metodológico consistiu primeiramente na busca de referenciais teóricos e fotografias 

que remontam a época de suas construções na sociedade. Buscamos ainda apresentar 

ambas fotografias a ex-funcionárias das respectivas escolas para observar como a 

imagem desperta as lembranças daqueles que fizeram parte do contexto da época. 

Servimo-nos dos seguintes aportes teóricos: Fonseca (2009), Macedo (2017), 

Fernandes (1995), Santos Júnior (1999), Morais (2007) e outros. No primeiro 

momento tratamos sobre a questão do interesse pelo passado, quando se privilegia um 

determinado recorte temporal. Enquanto que no segundo momento tratamos da 

questão de se dar visibilidade às imagens porque nelas se encontram guardadas parte 

de uma história. O resultado demonstrou que as imagens se mostram eficientes, com 

potencial para privilegiar a ampliação do conhecimento sobre determinado contexto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem; Ensino de História; História 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Onde se encontram os interessados pela riqueza da História? Esse questionamento se 

faz pertinente quando se tem em mente a pretensão de discutir sobre possibilidades de 

ampliação de conhecimento no Ensino de História, e ainda que nelas seja possível despertar o 

pensar sobre as riquezas das experiências pedagógicas que podem ser vivenciadas com imagens 

na sala de aula. A prática de transformações e dinamizações para o Ensino de História instiga 

professores e alunos em qualquer espaço escolar, que ao se depararem com tamanha riqueza de 

conhecimentos sentem-se seduzidos pela História, tanto no diz respeito ao ensino, como à 

pesquisa.  

     Na escola, o processo de ensino e aprendizagem se inicia e os processos de metodologias 

e de ensino vão ganhando novas formas, ampliam-se os diálogos entre professores e alunos, 

advêm pesquisas, trabalhos em grupo, debates e etc. São dinâmicas usuais que fazem desse 

espaço um ambiente de aprendizagem, onde o currículo escolar poderá ganhar vida. É com 

práticas variadas que o tipo de aula se define estimulante ou entedia. O que se deve ter em 

mente é que ações pedagógicas sejam pensadas de forma estruturadas para estimular a visão 

crítica dos alunos, pois com redescobertas passamos a nos conhecer, percebemo-nos como 

sujeitos produtores de conhecimento, de histórias. E para isso, deve existir um espaço na escola 

para que os alunos conheçam a versão mais aproximada de sua localidade, de sua escola. 

Sendo assim, foi com base nessa ideia que propomos que a discussão seja iniciada por 
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imagens, porque através delas uma nova reflexão é possível. Ao nos dispormos a fazer busca 

de informações sobre determinado tempo a partir de uma simples imagem, abre-se espaço e 

momento oportunos para se ouvir os ecos de uma história que é única. A história de uma 

localidade facilmente pode ser encontrada, isso porque o tipo de conhecimento a ser requerido 

diferencia-se daquele de nível mais elevado, oferece ao professor/historiador resultados rápidos 

das ideias sobre muitos momentos históricos de uma comunidade. Mas aí, qual seria a razão de 

visitar o passado para conhecer a história de um determinado munícipio? É nessa história que 

encontramos o início de tantas outras histórias, e a das escolas de uma cidade não fica de fora. 

Nem tão pouco poderia porque existe o favorecimento de construção da identidade de seus 

alunos como seres históricos, cidadãos que partilham memórias. Logo, não se pode pensar em 

desenvolvimento para um país sem antes requerer um conhecimento sólido da própria história 

e ainda uma melhor compreensão da realidade em que se estar inserido. 

A proposta deste artigo, com a discussão a partir de imagens, atenta para o poder da 

imagem enquanto ferramenta pedagógica no Ensino de História que faz professores e alunos 

interagirem em sala de aula. Assim, emerge a provocação para a história das escolas da 

comunidade, cujo percurso metodológico consistiu primeiramente na busca de referenciais 

teóricos, posteriormente em fotografias que remontam à época de construção de duas escolas 

do município de Baraúna-RN. O critério de escolha das fotografias se justifica pelo fato de se 

tratar das duas maiores escolas do referido município: uma da rede estadual e a outra da esfera 

municipal. 

Duas fotografias das escolas foram mostradas a duas ex-funcionárias das escolas a fim 

de despertar lembranças daqueles que fizeram parte do contexto da época. No primeiro 

momento, tratamos sobre a questão do interesse pelo passado quando se privilegia um 

determinado recorte temporal. Depois, tratamos da questão em dar visibilidade às imagens, 

porque nelas se encontram guardadas parte de uma história. 

 

O INTERESSE PELO PASSADO 

 

 Estudar o passado para compreender o presente pode ser uma resposta comum a ser 

dada a estudantes quando eles se veem diante de questionamentos sobre as razões de estudarmos 

a História. Por repetidas vezes, esse tipo de inquietação se apresenta em sala de aula e 

movimenta alunos e professor. A verdade é que esse tipo de confronto acontece e nem sempre 

as respostas dadas se mostram convincentes para aqueles que estudam os diferentes períodos 

históricos ao longo do ano letivo. No entanto, mesmo que tal resposta não os satisfaçam é por 

meio da História que podemos compreender a sociedade em que estamos inseridos. Barros 

(2006, p. 461) enfatiza que, “o que ela estuda na verdade são as ações e transformações humanas 

(ou permanências) que se desenvolvem ou se estabelecem em um determinado período de 

tempo, mais longo ou mais curto”. Sendo assim, é importante que haja um alinhamento entre a 

sociedade e a História como disciplina.  

A sociedade tem seus objetivos e a História como disciplina escolar precisa que seu 

currículo esteja articulado com eles para que as transformações possam ocorrer. E como campo 

de conhecimento, suas concepções sofrem também mudanças, conforme o significado que a ela 

lhes é atribuído, haja vista que são diversos devido aos interesses de cada época. 

É importante destacar que no campo das Ciências Humanas, em meados do século XX, 

a História se expandiu, sendo redefinida de forma progressiva com novos objetos para serem 

explorados, assenhorando-se do Tempo Presente, por exemplo, o que incluía temporalidades 

que cabiam ao Historiador estudá-las. Com os domínios historiográficos expandidos foi 

possível aos historiadores compreender que se fazia necessário energizar a prática da 

interdisciplinaridade com as demais áreas do saber que, por conseguinte, vieram proporcionar 

novas chances de práticas e investigações. 
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Essa prática interdisciplinar que envolve os estudos historiográficos com outros saberes 

apresenta a possibilidade de diálogos com as mais variadas áreas do conhecimento. A título de 

exemplo, podemos dizer que a Geografia além de estudar o espaço físico o faz com outros tipos 

de espaço que envolve a História. Sua extensão alcança variadas áreas do saber que colaboram 

para que de fato exista um diálogo fortalecido, compromissado com o campo histórico e escolar.  

Para iniciar um diálogo é preciso um ponto inicial em sala de aula para a discussão do 

passado. Sem que seja algo aleatório, mas a partir de planejamento. A proposta para visitar o 

passado poderá ser de forma dinâmica e enriquecedora a ponto de mostrar que nessas visitas o 

passado poderá despertar interesse nos estudantes. 

Nesse sentido, como ponto de partida, lançamos a questão sobre o que possivelmente 

possa representar a História. Os saberes históricos são de fato importantes? A medida em que 

as abordagens sobre a área de História forem sendo feitas, o mais provável é que nos deparemos 

com desafios em detrimento de sua amplitude. Na sala de aula, o conhecimento histórico deve 

não só aproximar os discentes, mas estimular o interesse pela pesquisa no campo escolar, 

aproximando-os com as histórias de suas realidades, partindo de fontes históricas imagéticas da 

própria escola, por exemplo. E por meio dessas imagens está o desenvolvimento de da 

criticidade, tornando possível a redescoberta de novas maneira de sentir-se cidadão, além de se 

perceber como sujeito produtor de histórias, “[...] as imagens como os textos para a História 

têm seu papel (MORAIS e TAMANINI, 2020, p.17) ”. 

Atentar para a importância que a imagem fotográfica possui é procurar entender que ela 

possui um propósito a ser alcançado. Ela deve ser útil, não basta apenas visualizá-la, é preciso 

interpretá-la, senti-la para que se concretizem essa redescoberta de se perceber enquanto 

membro integrante de uma sociedade. Como diz Martins (2008, p. 23), “a fotografia é inútil se 

não tem sentido para determinada pessoa ou determinado público”. Sendo assim, as imagens 

fotográficas do contexto de criação da escola haverão de ter sentido para os alunos. 

Muitos familiares de alunos fizeram parte do momento de construção de história, mas 

esse momento vivenciado diz respeito à uma realidade específica, que não foi vivido pelas 

sociedades por um todo. As experiências humanas vivenciadas são distintas e o que acontece é 

que nos livros didáticos os conhecimentos históricos se encontram previamente organizados, 

situados no tempo conforme os marcos que definiram início e término. Mas a verdade é que 

fatos por si mesmos não constituem a História. Segundo Fagundes e Andrade (2017, p. 25) 

explicam: 

 
A História constitui um conhecimento acerca das experiências humanas em 

sua relação com as transformações pelas quais passam diferentes sociedades. 

Mas ela não se constitui apenas em um conjunto de lembranças, pois isso seria 

memória. A História é mais que isso. Ela é filha da memória e consiste num 

campo de produção de conhecimento sobre o passado, a partir das 

problemáticas/questões do presente e dos vestígios que chegam até o momento 

em que vive o historiador. 
 

O historiador quando se dispõe a se aprofundar num determinado fato, ele considera que 

existe um público que poderá se beneficiar de seus estudos. Os conhecimentos produzidos são 

baseados nos vestígios do passado que têm as ações humanas como questão principal. 

Então, se vivemos num tempo em que existe um entendimento unânime de que tudo 

possui historicidade, que se debruçar sobre um determinado fato é atribui-lhe importância, a 

escolha do objeto de pesquisa aqui não foi aleatória, mas consciente de que o passado tem sua 

relevância e deve ser estudado. Apresentar possibilidades de criações de novas práticas e 

provocações para a melhoria do Ensino de História por meio de imagens, de modo que seja 

possível o professor interagir e problematizar as imagens para que novos conhecimentos sejam 

produzidos, é um desafio. Mas que certamente o levantamento dos conhecimentos sobre a 
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própria história, será relevante para toda comunidade.  

Consideram-se os momentos históricos vivenciados na sociedade não aleatórios, que 

aconteceram desligados do tempo e do espaço, desenvolvidos em um nível local. Tais 

momentos estabelecem relação com os demais níveis – regionais, nacionais e globais –, o que 

coloca a história local como condição indispensável que favorece a compreensão acerca de 

como esses processos históricos acontecem e como fortalecem identidades dos moradores que 

nasceram ou habitam determinada comunidade. 

Como exemplificação, uma coisa que aconteceu num determinado momento numa 

cidade pode ter acontecido a nível de estado, no país e no mundo. Ou seja, existiu em algum 

momento uma ligação desse momento a conjunturas mais amplas. Os aspectos que se 

desenvolveram nos lugares, a história local pode tratar e a abordagem pode se dar com o uso de 

imagem. Como exemplifica Macedo (2017, p. 63): 

 
[...] a História Local pode operar enquanto abordagem que privilegia um 

recorte espacial microlocalizado, mas que não perde seus nexos com outros 

tempos e espaços. Considerar a História Local enquanto abordagem quer dizer 

que consideramos uma metodologia, ou seja, uma forma de como o historiador 

trabalha em termos de seu campo de observação e das fontes que utiliza. 
 

Destarte, ao se privilegiar de um recorte temporal e espacial, constrói-se a história local, 

pensando sobre as maneiras de se apropriar e limitar suas observações sobre uma determinada 

realidade de um povo. “A produção histórica a partir de um lugar, protege suas marcas, talvez 

seus moradores a consumam e retornem às pessoas na forma de um conhecimento com 

possibilidade de ser aceito ou contestado (MACEDO, 2017, p. 64)”. No processo de construção 

da história, as fontes colaboram para uma melhor compreensão, e as imagens permitem a 

existência do diálogo, do confronto, da crítica que expressa diferentes pontos de vistas, porque 

nelas residem um momento da história que depois do clique foi congelado. E a sala de aula é 

um espaço bastante propício para se discutir sobre as formas de organização dos fatos. 

No espaço escolar, o recorte local muitas vezes é pouco trabalhado. Basta fazermos uma 

observação rápida nos livros didáticos e observarmos a forma como os fatos históricos são 

organizados. É nos anos iniciais da educação escolar que acontece uma certa frequência desse 

recorte ser mais trabalhado. Então, nessa conjuntura, como e quando acontecem as discussões 

sobre a história da própria localidade nos demais níveis educacionais? Existe de fato um 

momento destinado para essa abordagem? Ou os acontecimentos desde a formação de um 

município só pode ter espaço garantido para discussão sobre sua história se acontecer na 

academia? Deve-se mesmo aceitar a ideia de que é somente lá que pesquisas poderiam ser 

feitas? Ou essa prática poderia se iniciar na própria escola para os alunos despertarem o gosto 

pela procura de sua própria história, fazendo valer o conhecimento histórico escolar? Segundo 

Bittencourt (2004, p.25): 

 
O conhecimento histórico escolar é uma forma de saber que pressupõe um 

método científico no processo de transposição da ciência de referência para 

uma situação de ensino, permeando-se em sua reelaboração, com o 

conhecimento proveniente do “senso comum”, de representações sociais de 

professores e alunos e que são redefinidos de forma dinâmica e contínua na 

sala de aula. 
 

 O conhecimento histórico escolar não pode ser compreendido simplesmente como um 

conhecimento de grandeza que se submete a um processo de simplificação para ser abordado 

nas salas de aulas das primeiras etapas escolares.  Há de se compreender a importância da 

participação popular no processo de construção da história. Ela não pode ser negada, induzindo 

estudantes que fazem parte dessa massa a cultivarem ideias que desqualificam sua história, 
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enquanto fortalecem as ideias de que somente a história de grupos dominantes é que devem ser 

dignas de estudos, de registros, de atenção. Fortalecendo ainda mais o sentimento de impotência 

no que diz respeito a ideias de um mundo melhor. 

Fernandes (1995, p. 45) destaca que determinados fatos históricos e seus respectivos 

personagens durante certo tempo era o que aprendíamos, pois se tratava do que constava nos 

livros didáticos sem constar sequer uma participação mínima do cidadão comum no cenário da 

História. A vida cotidiana, os grandes acontecimentos ligados aos alunos eram ignorados. 

Certamente essa visão da História, numa perspectiva personalista com destaque para datas, 

personalidades e fatos isolados de patriotismo é a visão que os estudantes abominam e tanto 

detestam, haja vista se tratar de algo distante do seu tempo presente, das situações experienciais 

de vida. 

Trata-se de um passado com aspectos uniformizantes que não só exclui a participação 

comunitária como desconsidera o valor da coletividade ao impor valores e memórias. O autor 

enfatiza que a História pode ser entendida como emoção e vida, mas que é uma pena os 

professores não saberem desenvolver uma prática pedagógica que dê a devida importância de 

que História é vida, e, portanto, na escola deve existir um espaço para a história que envolve as 

experiências de vida de seus alunos e sua comunidade. 

Assim, importa pensar em propostas que repensem como esse conhecimento histórico 

local está sendo produzido e como estará ganhando significado e importância no Ensino. Porque 

é nas pequenas e grandes localidades de uma nação que residem milhares de cidadãos e 

consequentemente suas histórias são iniciadas e também vivenciadas. Que se comece então por 

uma história que tenha a ver com a própria realidade. Vejamos a seguir algumas imagens que 

poderão colaborar para construção de novos conhecimentos pertinentes ao município de 

Baraúna-RN. 

 

AS IMAGENS E AS POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGENS NA SALA DE AULA 

 

Como registros, evidências da história, as imagens fazem parte de um processo que 

envolve produtores e também consumidores. Seus domínios alcançam diversas áreas do saber 

e como detentora de poder de comunicação, seja como signo ou símbolo, chegam a despertar 

interesse sobre essa capacidade de comunicabilidade que possui nos comportamentos humanos. 

As imagens na sala de aula devem ser tratadas com atenção, pois possuem suas 

distinções, possuem certas fronteiras que dizem respeito às suas características próprias. 

Fonseca (2009, p. 189) afirma que “as imagens constituem fontes importantíssimas para o 

processo de ensino e aprendizagem, pois ampliam o olhar, possibilita o desenvolvimento da 

observação e da crítica”. Nesse sentido, deve-se pensar sobre os benefícios de se iniciar uma 

abordagem histórica e que essa possa apresentar uma perspectiva imagética, com o professor 

interagindo e problematizando imagens que dizem respeito à uma determinada realidade, 

contribuindo para a existência de novos conhecimentos até mesmo da própria realidade e com 

relevância para toda comunidade, haja vista ser “a fotografia um documento da eternidade 

(MARTINS, 2008, p. 22)”. Vejamos a seguinte imagem:  
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Imagem 1: Escola Estadual João de Abreu 

Fonte: Barboza (2017, p. 32). 

 

A imagem acima trata da Escola Estadual João de Abreu de Ensino Fundamental e 

Médio, localizada no munícipio de Baraúna- RN. Em preto e branco, a fotografia mostra uma 

realidade de um contexto difícil de alagamento, enfrentado em períodos chuvosos que se 

estendeu até pouco tempo. A estrutura mostrada pela fotografia se comparada com fotografias 

atuais, irão dar conta de que houve “poucas” mudanças. Porém, quando apresentada a 

moradores, alunos ou funcionários da época, detalhes serão evidenciados, como por exemplo 

destacou Elise (2020)8, ex-aluna e ex-funcionária da escola:  

 
Vixe, é a Escola João de Abreu, ela começou em 1965, na época era chamada 

de Escolas Reunidas João de Abreu... ela tinha uma cerquinha na frente, desses 

paus de cerraria, aquelas tabuinhas, quando ela foi feita, depois foi que fizeram 

esse muro. Eram apenas três salas... Antonieta foi diretora lá, dona Maria 

Barros foi também... Dona Maria Barros também trabalhou na Escola Cunha 

da Mota. Ela tinha um prédio ali na rua da frente, onde ela ensinava, era o 

Educandário Cortez Pereira, aí ela mudou... eu acho que ela deve ter recebido 

alguma ajuda do povo de Mossoró porque aqui ainda não era cidade e ela tinha 

muito contato com pessoas influentes, tinha muito aluno, era educação 

integrada [...]. 

 

A inauguração da escola ocorreu em 11 de outubro de 1965, no governo de Aluízio 

Alves. A década de 60 na história do Estado do Rio Grande do Norte foi marcada pelo 

aparecimento de vários movimentos e campanhas que intencionavam o desenvolvimento de 

projetos educacionais, como informa Goés (1980), mas isso é um parêntese aberto que poderá 

suscitar discussões sobre qual o contexto deu-se o início da sua história de construção que tudo 

tem a ver com a história do munícipio.  

 
8 Nome fictício dado a ex-funcionária. 
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Retomando a discussão, as imagens de épocas passadas trazem consigo evidências de 

um tempo que se escoou, não podem ser analisadas como simulacros sem vida, porque elas são 

resultado de propósitos estabelecidos, de formas diferenciadas de olhar uma realidade, de olhar 

o mundo. Semelhante a outras fontes, as imagens trazem para o presente lacunas e silêncios que 

necessitam serem discutidos, interpretados, não somente para se ampliar o olhar sobre leitura 

de imagens, mas também de favorecer a aquisição de habilidades e atitudes de investigação, 

indagação sobre a própria história.  

Em Memórias que pude contar, de Ivanilde Barboza (2017, p. 32), autora e professora 

que atuou nesse contexto escolar, ao narrar suas memórias para a família, destaca o período em 

que começou a trabalhar na referida escola, reforçando o nome Escolas Reunidas João de 

Abreu, e ainda que a escola recebeu o nome do seu avô, João Francisco de Abreu.  

Mesmo a narrativa da professora Ivanilde Barboza (2017) sendo feita de forma sucinta, 

nas três décadas de trabalho na área educacional é possível encontrar nomes de pessoas que 

detinham o poder de influência política, cursos realizados para capacitar professores, além de 

outros vestígios que estabelecem ligação com outro contexto escolar. Sem falar que ela também 

dar ênfase a filhos e à neta que atualmente trabalham na referida escola. Reforçando assim, 

alguns pontos apresentados por Elise (2020) anteriormente. 

Sobre a ligação de um contexto escolar com outro, a professora Ivanilde Barboza (2017) 

informa ter feito parte do contexto da Escola Cunha da Mota por sete anos, uma das primeiras 

escolas do munícipio, fundada no ano de 1947, mas que tempos mais tarde no ano de 1986 teve 

seu nome mudado para Escola Municipal de 1º Grau Prof. Amauri Ribeiro da Silva. Contudo, 

observemos que na fala de Elise (2020) existe uma riqueza histórica que poderá ser evidenciada 

a partir de uma imagem que lhes foi apresentada. Ela cita o nome da Escola Cunha da Mota e 

dar destaque para o nome de Maria Barros como pessoa atuante em ambos contextos, 

assumindo cargos de direção. Então, quem mais fez parte desses dois contextos escolares? 

Vejamos outra imagem: 

 
Imagem 2: Escola Municipal Manoel de Barros9 

Fonte: Acervo da escola 

 
9 Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102316676790765&set=pb.100010372982259.-

2207520000..&type=3&theater. Acesso em: 08 de abril de 2020. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102316676790765&set=pb.100010372982259.-2207520000..&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102316676790765&set=pb.100010372982259.-2207520000..&type=3&theater
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 A imagem acima mostra outro espaço escolar do município, com características de uma 

arquitetura tradicional, num espaço que demonstra integrar homem, espaço e natureza. Mesmo 

em preto e branco, o ângulo escolhido para enquadrar a construção não deixou negligenciar o 

espaço amplo escolhido para sua construção, nem tão pouco as árvores ao seu redor, elementos 

fundamentais para se iniciar uma discussão sobre a história de um povo. Conhecida como a 

primeira instituição de responsabilidade municipal, inicialmente chamou-se Ginásio Municipal 

Anexo Baraúna e era vinculada à escola anterior − a Escola Estadual João de Abreu. Esse modo 

de funcionamento foi do ano de 1973 até 1977. 

 Foi por meio do Decreto nº 95/7810, Prefeitura de Mossoró, que a escola teve suas 

atividades iniciadas ainda no mesmo ano de 1978 e sua Portaria de autorização nº 110/86 lhe 

credencia e um reconhecimento de trabalho se concretiza. A escola recebe o nome de um dos 

primeiros moradores, Manoel Barros de Oliveira, como forma de reconhecimento pelo trabalho 

dedicado ao desenvolvimento da educação no município, cujas lutas junto às autoridades foram 

constantes. Sua filha, Maria Barros Feitosa, foi a primeira professora quando ainda o município 

era um vilarejo. Foi na gestão de João Newton da Escócia, prefeito de Mossoró na época, que 

seu Ato de criação foi assinado. Mas acontece que as histórias das escolas são pouco 

conhecidas, para se chegar nelas, não seria pertinente conhecer a história do município?  E com 

isso dar início a novas discussões em sala de aula e assim potencializar o ensino de História? 

 Essa imagem também foi apenas mostrada a Leocina11 (2020) ex-funcionária 

aposentada, que se pronunciou: 

 
Aqui é o Ginásio, hoje conhecido como Manoel de Barros, essa escola 

começou primeiramente por Mossoró... essa área onde foi construída a escola 

se chamava já na época de Horto Florestal. Está vendo essas árvores aqui? Era 

só planta nesse terreno... tinha muitas árvores grandes...era por isso que todo 

mundo chamava de Horto Florestal, era por causa das plantas. Eu cheguei 

ainda a conhecer seu Manoel Barros, ele era o pai da primeira professora 

daqui. Ela escreveu muita coisa daqui, só que é em poesia [...]. 

 

O passado que fora congelado a partir de um clique parece informar vestígios sobre a 

história até mesmo da rua em que se encontra a própria escola. Não seria então importante 

abordar essas e outras imagens em sala de aula para se discutir sobre a história da escola e até 

do próprio município e de seus moradores? 

Nos livros: “Baraúna sua gente sua história”, de Santos Júnior (1999) e “Terras 

Potiguares”, de Morais (2007), ambos apresentam informações históricas pertinentes ao 

município supracitado, principalmente o primeiro livro que apresenta situações narradas por 

pessoas que foram protagonistas do início dessa história baraunense. Há atores dessa história 

ainda vivos e que podem, por sinal, até enriquecer com detalhes que na época não foram ou 

pouco foram explorados. Mas como iniciar essa abordagem partindo de imagens? Apresentá-

las e problematizá-las em sala de aula pode ser os primeiros passos a serem dados. Apenas uma 

parte da história desse município foi pelos autores apresentada, as imagens relacionadas a essa 

história guardam informações de momentos posteriores. Mas nos debrucemos um pouco na 

história do município para melhor compreender como essa abordagem da história pode ser feita 

numa perspectiva imagética, com bons resultados em sala de aula. 

 O Vilarejo ao qual os moradores salvaguardam como sendo chamado inicialmente de 

“Rancho do Sabiá”, pela justificativa de que a localidade era uma área que servia de acolhida 

 
10 Disponível em: << http://mbescola.blogspot.com/p/institucional.html >> Acesso em 24/04/2020. 
11 Nome fictício dado a ex-funcionária da Escola Manoel de Barros. 
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para tropeiros que percorriam o trajeto do Ceará para Mossoró, ao longo de sua história12 teve 

seu nome mudado para Baraúna. Nesse processo de mudança, já envolve muitas outras histórias 

que discutem a razão do nome Baraúna, pois inexiste consenso entre elas as versões. 

Segundo Santos Júnior (1999, p. 3) o povoamento deu-se nos anos de 1930 a 1935 com 

a chegada do agricultor João Batista Dantas, primeiro morador. Em seguida chegaram outros 

habitantes que tinham por nome: Guilherme Freire, Maria Fulô, Pedro André, José Abreu, 

Severino Tavares, Serra Negra, Amâncio Poeira, e Manoel Perninha. Esse vilarejo foi descrito 

como região de difícil acesso, devido ser uma floresta espessa, com uma falta de água que se 

mostrou ser outro fator que inviabilizava a permanência de moradores, embora houvesse a 

riqueza abundante em vegetais e uma grande diversidade de animais.  Nessa história destaca-

se a proeza e persistência do primeiro morador – João Batista Dantas – que observou ser 

exatamente a escassez da água um dos fatores decisivos para a não permissão de habitação de 

moradores. Vejamos a fotografia conhecida na cidade como sendo a desse protagonista: 

 
Imagem 3: “Primeiro morador do município13” 

Fonte: Santos Júnior (1999, p.85). 

 

Ainda conforme o autor, o primeiro morador diante dessa situação difícil, decidiu ir até 

o palácio do governador, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, solicitar às 

autoridades um Poço de água. Na época “nem se podia falar” em formas rápidas e práticas de 

deslocamentos, essas coisas eram distantes da realidade em que ele se encontrava. Desprovido 

desses fatores, restou-lhes tão somente a força de vontade, a determinação de ir mesmo a pé. 

Depois de ter percorrido cerca de 300 km para chegar ao destino planejado, ainda que seus pés 

mostrassem entumecidos, seus argumentos já estavam conscientemente preparados para falar 

com o interventor da época sobre o seu pedido. A solicitação de perfuração do Poço veio 

 
12 Disponível em: <<https://barauna.rn.gov.br/index.php/pt/historia>> Acesso em 19/04/2020. 
13 João Batista Dantas, falecido em Mossoró no ano de 1975, segundo conta seu filho Geraldo Carlos Batista na 

obra de Santos Júnior (1999, p. 65). 
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favorecer a área, tornando-a habitável. 

Os moradores que já se encontravam arranchados, Manoel Barros de Oliveira, Leandro 

Anselmo de Medeiros, Antônio Alves e Francisco Tintino, permaneceram e deram início a outra 

parte da história. Dentre esses nomes dos primeiros moradores, encontra-se não somente a 

história de um simples povoado, mas também a história dos que protagonizaram a história do 

processo educacional do município. 

De acordo com Morais (2007, p. 37), localizado no Estado do Rio Grande do Norte, 

Baraúna foi um povoado pertencente a Mossoró que teve sua ascensão criada a Distrito de 

Baraúna através da Lei Municipal nº. 889 de 17 de novembro de 1953. Para se elevar a categoria 

de município, um plebiscito fora iniciado e teve como decisão o desmembramento da cidade de 

Mossoró. Sua emancipação política é respaldada pela Lei nº 5.107, em 15 de dezembro de 1981, 

validada pelo Governador do Estado Dr. Lavoisier Maia Sobrinho.  

Os estudos de Albano (2011) e Cruz (2015) que discutem sobre o processo de 

Globalização da agricultura e movimentos na estrutura e política fundiária que envolve o 

munícipio contribuem para uma possível contextualização, já que atualmente o município é 

conhecido como Terra da fruticultura irrigada. Se antes a escassez de água dificultou o seu 

povoamento, as suas águas subterrâneas, solos férteis e etc., atraíram investidores que deram 

início a sua história de evolução.  

Mas será que os alunos conhecem a fundo a sua própria história? Os lugares não 

existiram desde sempre, ao longo do tempo foram se constituindo, e as imagens guardam 

informações a partir de recortes da realidade que foram feitos e permitem conhecer aspectos 

sobre o passado. Ao se fazer o recorte local, entra em cena a história educacional. 

Na obra de Santos Júnior (1999, p. 7), Maria Barros Feitosa relembra a forma como o 

vilarejo aos poucos foi sendo formado: “A mata cobria quase tudo, no fundo de nossos quintais 

existia grande quantidade de madeira de boa qualidade, quando chegava um novo habitante 

tinha de desbravar toda a mata ao redor para assentar sua residência”. 

Podemos perceber que o sobrenome “Barros” se associa ao sobrenome de um dos 

primeiros moradores, a filha de Manoel Barros de Oliveira, lembram? De acordo com Santos 

Júnior (1999), quando chegaram no vilarejo, Maria Barros Feitosa, nascida em São José de 

Campestre-RN, em 28 de maio de 1914, foi quem iniciou o processo educacional dos 

moradores, ensinando as primeiras letras numa espécie de casebre e as suas atividades se 

iniciaram no dia 04 de maio de 1938. Vejamos a fotografia da professora: 

 
Imagem 4: “Primeira Professora, Maria Barros Feitosa14” 

Fonte: Blog Alerta Baraúna. 

 

 
14 Disponível em: http://alertabarauna.blogspot.com/2014/05/nossa-professora-dona-maria-barros.html 

<<Acesso em 10 de abril de 2020>>. 

http://alertabarauna.blogspot.com/2014/05/nossa-professora-dona-maria-barros.html
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A bandeira que fora erguida pela professora por educação para os moradores na época, 

foi defendida ao longo de toda a sua história. Sobre esse momento, na obra de Santos Júnior 

(1999, p. 61) ela se pronuncia dizendo que:  
 

Apenas tinha aqui 06 moradores, mas ao mesmo tempo chegava gente de 

todos os Estados para morar. Era como os sem terras. Só que aqui não tinha 

dono, cada família tirava um pedaço de mata para trabalhar, só com a ajuda 

de Deus. Foi quando eu procurei saber se este povo sabia ler. Era todos 

analfabetos e eu tive pena. Disse para o meu esposo, eu vou ensinar esse povo 

a ler. E comecei ensinando criança pela manhã e adultos a noite [...]. Ensinava 

com lamparina de querosene, as vezes acabava e não tinha onde comprar, eu 

fazia vela de cera de abelha e dava minha aula com amor.  

 

Na fala de Elise (2020), ao se posicionar sobre o contexto da primeira imagem, há 

destaque para a professora Maria Barros. Então, podemos perceber a forte atuação15 da 

professora no município. Já Leocina (2020) relembra que a professora era poetisa, e muita coisa 

que ela escreveu sobre a cidade foi em forma de poesia, e isso nos fez lembrar do que pontuou 

Fonseca (2009, p. 183): 
 

A história não é algo abandonado, parado na beira de uma estrada ou uma 

estação. A história é movimento, transformação, contradição, diferença. E 

também poesia. A linguagem poética expressa outra forma de ver, escrever e 

expressar sentimentos sobre variados temas, questões, fatos, sujeitos e práticas 

sociais e culturais. Seduz, age sobre nós, intervém, nos provoca. Assim, pode 

fornecer pistas para alargar a compreensão dos temas históricos com beleza e 

sensibilidade. 
 

As narrativas suscitadas pelas imagens deram conta até mesmo de outros contextos 

municipais escolares. No ano de 1963 a professora foi designada como diretora da Escola 

Cunha da Mota. Mas é no Educandário Gov. Cortez Pereira, que seu trabalho tem uma maior 

relevância, no ano 2000 passou-se a se chamar Escola Municipal de 1º Grau Professora Maria 

Barros Feitosa, em sua homenagem. Sua presença marcante não se restringe somente aos 

contextos escolares da cidade, mas a formação da sociedade em que estava inserida. No ano de 

2007 ela veio a óbito, deixando um grande legado. A escola não poderia desenvolver um 

trabalho com seus alunos, fazer uma busca de imagens da época, buscar informações, se 

aprofundar nos detalhes, registrar e compartilhar com toda comunidade? Claro que é possível. 

A proposta de iniciar uma discussão sobre a história da escola em sala de aula, fazendo 

uso de imagens da própria instituição pode ser considerada uma oportunidade também de 

valorização de um recorte local, e vice-versa. A história de uma escola não pode se resumir 

somente a informar sobre a quantidade de alunos matriculados e seus respectivos diretores 

passados e atuais, mas ouvir as vozes daqueles que podem dizer como tudo começou. Sobre as 

formas de lutas que foram empreendidas para fazer valer a sua construção na cidade, quem 

foram sujeitos protagonistas deste momento, quem foram seus primeiros professores e alunos, 

e o que eles dizem sobre essa época.  

Numa busca mais profunda, é interessante buscar as metodologias usadas nas salas de 

aula para fazerem os alunos avançarem. Nesse cenário de pouca informação, a história da escola 

acaba sendo “desconhecida” ou “pouco explorada”, assim como também a história local, o que 

consequentemente pode gerar uma certa “carência” do conhecimento da própria história que 

certamente contribuiria para a existência do reconhecimento dos sujeitos históricos que 

 
15 Na obra de Santos Júnior (1999, p. 62), o filho do primeiro morador em seu relato confirma a chegada da 

família Barros no ano de 1937 e que Maria Barros Feitosa se dispôs a ensinar. 
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pertencem a um determinado lugar. Enfim, parte dessa história se encontra guardada na 

memória dos seus moradores, que a fotografia eternizou, e a existência dessa relação entre 

história e fotografia mediante discussão em sala de aula pode fortalecer o ensino aprendizagem 

porque se encontra à espera de serem relembradas, discutidas, refletidas e registradas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Imagens apresentadas na sala de aula para serem usadas como ferramenta pedagógica 

são recursos eficazes para o ensino e aprendizagem. Trata-se de uma proposta que desafia 

professores e alunos a trabalharem com a pesquisa, com a capacidade de refletir por meio de 

imagens do próprio contexto. Faz-se necessário contornar a prática corrente de ver a imagem 

apenas como uma ferramenta meramente ilustrativa de textos verbais, focando apenas na 

responsabilidade de produzir bons leitores de textos verbais e acaba esquecendo de que as 

imagens também são textos, só que visuais.  

Entretanto acontece que o visual é ignorado, sendo que sua função vai muito além da 

questão estética, ilustrativa em painéis, cartazes e outras coisas mais. A imagem é portadora de 

conhecimento, e recurso estratégico para a prática pedagógica. Ela é produzida por sujeitos em 

determinado tempo e espaço, guarda marcas de quem as produziu e por essa razão é importante 

que haja um bom relacionamento entre leitor e imagem. É preciso refletir que, ao se analisar 

uma imagem, existe essa relação, mas que não se dá de forma rápida, automática. Nessa relação, 

existe o sujeito que está a observar e a imagem que se dispõe a dialogar, existe um processo de 

investida de sentido que se faz importante passar por um processo reflexivo antes de ser usada 

em sala de aula.  

Desse modo, as imagens que tratam de contextos escolares apresentam histórias que não 

podem ser ignoradas, uma vez que a própria escola possui sua história. Ainda que muitas vezes 

seja ignorada, ela se encontra intimamente ligada até mesmo com à história local. Descredenciar 

esse conhecimento é o mesmo que ignorar que existe uma certa fragilidade no que diz respeito 

ao conhecimento histórico. E se assim for, esse aprendizado poderá ser descrito como 

deficiente, insuficiente, ou seja, alunos encerram o ensino fundamental e médio, ingressam nas 

faculdades sem que o currículo escolar tenha possibilitado a construção de identificação do seu 

próprio passado.  

É preciso problematizar imagens de forma que elas possam mostrar seus efeitos de 

sentido, nesse processo de construção de identificação, e isso requer uma certa atenção no uso 

de imagens no ensino, precisa existir melhor aproveitamento da imagem em sala de aula e que 

esse possa ser interativo, com suficiente capacidade para despertar o interesse pela relevância 

do conhecimento da própria história, fortalecendo e dinamizando assim o ensino de História. 

Deste modo, a História sozinha não faz as descobertas, estas acontecem porque alguém 

dá a ela atenção, porque interessam as coisas que aconteceram no passado. A partir disso, busca-

se no presente uma melhor compreensão do momento atual, e ainda com expectativas para 

traçar novos rumos. Observemos então que as imagens quando apresentadas às pessoas que 

fizeram parte dos contextos de outrora trouxeram o passado para o agora: é como se aquele 

instante que fora congelado pela imagem tivesse sido vivenciado recentemente, contado com 

uma riqueza de detalhes suscitados pelas imagens que acabaram estabelecendo relação direta 

com a história de seus moradores e da cidade. Logo, os resultados demonstraram que as imagens 

guardam informações não somente sobre a história da própria escola, mas também da história 

local com potencial para favorecer o Ensino de História no que diz respeito à construção da 

identidade dos alunos como ser histórico, para exercerem plenamente sua cidadania. 
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RECONHECENDO OS PARES ATRAVÉS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  

(LIBRAS) NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 
Márcio Araújo de Almeida1 

Paulo Augusto Tamanini2 

Matheus Anacleto da Silva3 

 
RESUMO 

Este escrito é parte de um projeto de Mestrado em andamento, do Programa de Pós-

Graduação em Ensino (UERN/UFERSA/IFRN) e apresenta a coleta e a 

sistematização de sinais pensados para identificar/nomear os discentes surdos do 

Ensino Médio, os Tradutores Intérpretes de Libras e os envolvidos no âmbito da 

educação profissional técnica da Comunidade Surda do Campus Senhor do Bonfim, 

do IF Baiano. Tendo como base a epistemologia da complexidade de Morin (2010), 

este trabalho objetiva articular as concepções sobre docência em uma perspectiva 

inclusiva e colaborativa para o ensino de História. Concluímos que todos os discentes 

têm o direito de pensar e construir-se historicamente como cidadão e agentes dos 

aconteceres que reverberam em cada presente. Para tanto, a LIBRAS é observada 

como o idioma que facilita a integração dos discentes surdos no ensino de um passado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pares linguísticos; Libras; Ensino de História; Inclusão 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Um sinal pessoal/próprio ou batismo feito por pessoas surdas a outras pessoas surdas ou a 

pessoas ouvintes é um sinal que identifica através de características físicas, psicológicas ou sociais as 

pessoas envolvidas ou pertencentes à Comunidade Surda. Este sinal é como um “nome próprio” que 

permite às pessoas fluentes em Línguas de Sinais identificarem e se referirem a si mesmas e/ou a outras 

pessoas surdas e não-surdas. Como exemplo disso, o Professor, Tradutor e Intérprete, Márcio Araújo, é 

identificado em Libras como o seguinte sinal demonstrado na Figura 1 e sempre que alguma pessoa em 

Libras deseja referir ao mesmo usará este sinal. A partir das observações dos Tradutores Intérpretes de 

Libras/Língua Portuguesa, Professor de Libras, Professoras de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) e de um discente surdo do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano, observou-se que os sinais pessoais ou também conhecidos como sinais de “batismo” 

dados por pessoas surdas egressas da própria instituição de ensino passavam por quatro distintas 

situações: em primeiro lugar, as pessoas fluentes em Libras memorizavam e utilizavam entre si; 

segundo, as pessoas fluentes memorizavam, mas como o passar dos anos com as saídas de 

servidores/discentes esses sinais perdiam-se; terceiro, as pessoas não-fluentes esqueciam seus próprios 

sinais e este era perdido com o tempo; quarto, as pessoas não-fluentes desconheciam seus próprios 

sinais, porém mesmo assim estes eram utilizados pela Comunidade Surda.  
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Figura 1: Fotografia do sinal pessoal de Márcio Araújo de Almeida. 

Fonte: Acervo do Autor. 

 

Com isso, coletar e sistematizar estes sinais pessoais tornou-se objetivo deste trabalho, 

criando-se um registro “histórico-imagético” para toda a Comunidade Surda e Povo Surdo dos 

sinais já criados e criando novos sinais pessoais para os servidores públicos do IF Baiano do 

Território de Identidade do Piemonte Norte de Itapicuru na Bahia. Além de permitir maior 

interação entre os pares linguísticos da Língua Brasileira de Sinais e aproximando docentes 

ouvintes de discentes surdos usuários de idiomas diferentes, possibilitando uma atuação 

“colaborativa-inclusiva”. 

 

 

A HISTÓRIA DO POVO SURDO NO IF BAIANO – CAMPUS SENHOR DO BONFIM 

 

 Os primeiros discentes surdos no IF Baiano – campus Senhor do Bonfim matricularam-

se no ano de 2015, foram 4 alunos e neste período não haviam Tradutores Intérpretes de Libras 

e tampouco Professor de Libras ou de AEE. Estes profissionais foram sendo contratados através 

de concursos públicos dentro do período do primeiro ano letivo. Com este fato, tanto os sinais 

pessoais destes alunos divulgados e também os dos técnicos e docentes foram sendo criados e 

divulgados para os surdos e ouvintes usuários da Libras. Em seguida, no ano de 2016, entraram 

mais dois alunos surdos no Ensino Médio e em 2017 mais dois no Ensino Técnico Subsequente, 

o que proporcionou um aumento na comunidade surda local e da participação de ouvintes na 

mesma. Mais um aluno foi matriculado no ano de 2018 no Ensino Médio. No ano de 2019, um 

curso de extensão no ensino de Língua Portuguesa para pessoas surdas como segunda língua 

também ocorreu para 27 discentes surdos e surdas. E em seguida no ano de 2020, mais dois 

alunos matricularam-se, somando assim cerca de 38 alunos surdos e surdas efetivamente 

matriculados e que compuseram a história da instituição e de toda comunidade escolar. Desde 

do ano de 2017, a comemoração do Dia Nacional da Pessoa Surda acontece no IF Baiano 

convidando diversas pessoas surdas e ouvintes da comunidade local; o que mais uma vez 

fomenta a criação de sinais pessoais (de batismo) e o reconhecimento dos mesmos.  

 

 

AS PRIMEIRAS INQUIETAÇÕES HISTÓRICO-LINGUÍSTICAS 

 

 Com todas as transformações sociais e linguísticas ocorridas no Instituto Federal em 

Senhor do Bonfim/BA, diversos momentos de tradução e interpretação retomavam e 
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solicitavam os sinais de professores, técnicos administrativos, pessoas contratadas, familiares 

dos surdos e dos próprios alunos e alunas surdos e ouvintes. Oliver Sacks afirmou em seu livro 

Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos (1998) que podemos aprender a andar sozinhos, 

mas não podemos aprender a falar sozinhos. Então, nas disciplinas de História e Sociologia 

surgiam situações-problemas em que o estudo da linha do tempo da escola fazia-se necessário 

e em que citar pessoas e lugares componentes dessa linha histórica permitia compreender o que 

os alunos diziam em Libras, além de dar maior visualidade aos “rostos” citados. Contudo, com 

a formatura dos discentes, fim dos contratos de pessoas contratadas e remoção/redistribuição 

de servidores; vários sinais dessas pessoas foram sendo esquecidos ou não estavam na memória 

coletiva da Comunidade Surda da região; seja pelo curto período no qual estas pessoas 

estiveram na escola, seja por não saberem Libras ou ter uma curta carga horária em contato com 

estes alunos. 
 Em diversas situações de tradução/interpretação para Libras das falas dos professores e 

colegas de sala envolvidos no processo de interação linguística os nomes de muitas pessoas não 

eram convertidos em seus sinais pessoais na Libras, mas somente soletrados por meio do 

Alfabeto Manual (Datilologia). E por meio do programa de Pós-graduação em Ensino 

(UERN/UFERSA/IFRN) em consonância com o seu orientador, o aluno regular Márcio Araújo 

deu início com o aluno surdo Matheus Anacleto ao trabalho de pesquisa e produção. 

 
Pelos lobos temporais também passam as vias visuais que se dirigem aos lobos 

occipitais (responsáveis pela visão), assim, através da plasticidade neural, a 

audição é substituída pela visão, os lobos occipitais passam a dividir o trabalho 

com os lobos temporais, ampliando as funções de percepção visual, ou seja, 

no lugar que deveria ser interpretado sons, interpreta-se imagens e 

movimentos captados pela visão, ampliando assim, a capacidade visual do 

indivíduo. É por isso que os surdos têm maior acuidade visual e maior 

percepção na visão periférica. (CRUZ, 2017, p. 76)  

 

 Os olhos são o meio por onde os sujeitos surdos leem, ouvem e interpretam e sua 

percepção visual também ocorre ao observar as pessoas em seu em torno. Por isso, os discentes 

surdos indagavam aos tradutores intérpretes pelos sinais pessoais de determinadas pessoas que 

ainda estavam atuando no campus ou que já estavam em outros campi ou esferas de atuação.  

 

 

A coleta dos Sinais e sistematização de dados 

 

 Os primeiros passos foram tomados com os autores entrando em contato com o Núcleo 

de Gestão de Pessoas – NAGP do campus Senhor Bonfim do IF Baiano, onde as listas dos 

atuais e antigos servidores entre os anos de 2015 a 2020 foram requeridas por e-mail. O mesmo 

foi solicitado ao Setor de Contratações e Serviços e à Coordenação Geral de Ensino devido às 

contratações de serviços terceirizados e temporários.  

 Com as listas oficiais, uma análise das mesmas precisou ser feita para reconhecer 

aquelas pessoas que possuíam sinais “de batismo” e aquelas que não possuíam. Isso ocorreu 

através do apoio dos alunos egressos e ingressos da instituição e também dos profissionais de 

educação inclusiva.  

 Próxima etapa foi a coleta de fotografias de busto de todos os discentes surdos e 

servidores/colaboradores por e-mail com autorização prévia e informando o objetivo da 

solicitação conforme Figura 2. Aqueles que não possuíam e-mail institucional receberam o 

requerimento por e-mails pessoais e por rede social. As fotos foram analisadas para verificar se 

possuíam qualidade de imagem e se não iriam expor outras pessoas ou locais não envolvidos 
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no trabalho. Muitas fotos foram trocadas ou editadas para evitar transtornos. Estas etapas 

demandaram um período de 6 meses para se concretizarem. 

 

 

 

 
Figura 2: Fotografia de Matheus Anacleto da Silva solicitada para análise do sinal pessoal. 

Fonte: Acervo do Autor. 

 

A seguir, aquelas pessoas que possuíam sinais foram consultadas para verificar a 

veracidade dos seus sinais e corrigir eventuais mudanças em seus Parâmetros (Configuração de 

Mão, Ponto de Articulação, Movimento, Orientação e Expressões Faciais e Corporais) 

ocorridas devido ao tempo e distanciamento. Em seguida, os autores começaram a produzir 

vídeos com esses sinais preexistentes para compor registro digital. Os vídeos foram salvos na 

plataforma Google Drive evitando corrompimentos e perdas. Com os adventos da pandemia do 

Covid-19 não era possível gravação em estúdio, por isso os autores produziram de forma remota 

toda a pesquisa.  

 Em posse das fotos, nomes e funções, o aluno surdo Matheus Anacleto da Silva iniciou 

o trabalho de análise das características visuais dos servidores/colaboradores que não possuíam 

sinais. Processo que foi realizado à distância, não só devido à necessidade de distanciamento 

social como por causa da distância em que muitos se encontravam. É uma convenção linguística 

que pessoas surdas sejam os “autores/batizantes” de outras pessoas surdas e ouvintes, processo 

utilizado neste projeto. Sinais pessoais foram criados pelo aluno para cada pessoa atuante no 

campus que direta ou indiretamente tem contato com as pessoas surdas. E novamente estes 

sinais foram gravados em formato de vídeo e arquivados. Estas pessoas precisaram sem 

consultadas para saber se concordavam ou não com os sinais escolhidos para as mesmas, pois 

após aprovado, o sinal torna-se item vitalício de referência à pessoa em diversas situações de 

interações sociolinguísticas. 

 Por fim, em posse de todos os sinais aprovados e criados em vídeo e das fotografias, um 

vídeo institucional foi produzido, editado, legendado e postado como privado na plataforma de 

Streaming Youtube. Neste estão os discentes de todos os períodos citados neste trabalho, 

profissionais da educação inclusiva, docentes, técnicos e outros colaboradores efetivos e 

temporários conforme Figura 3.  
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Figura 3: QR Code do link do vídeo final produzido com toda a coletânea de sinais pessoais. 

Fonte: Acervo do Autor. 

 

Os sinais e o retorno às memórias 

 

 O vídeo foi compartilhado com todos os envolvidos na proposta para apreciação e os 

devidos comentários. Muitos relataram “retorno ao passado”, “um sentimento de felicidade ao 

lembrar dos momentos com colegas de trabalho e alunos”, “sentimento de tristeza por estarem 

distantes e sem contato”, “nostalgia com os ambientes e rostos conhecidos” e “agradecimento 

por poder pertencer a esta história”. Já os alunos surdos ingressantes mais atuais não 

acreditaram em quantas pessoas estiveram em tantos momentos importantes na construção da 

história da comunidade surda do Piemonte Norte de Itapicuru.  

 
Verifica-se que todas as conquistas que o homem alcançou no curso de sua 

história estão de alguma forma relacionadas à comunicação. Sem a 

comunicação não haveria cultura (conjunto de crenças, valores e 

comportamentos próprio de uma comunidade), pois, os conhecimentos de 

cada indivíduo não seriam transmitidos e assim desapareceriam com a sua 

morte. (CASTRO, 2013, n.p)  

 

Como dito acima, sem comunicação as línguas e a cultura não existiriam e todo a 

interação social e transmissão de conhecimentos não seriam efetivados. Entre surdos e ouvintes 

dentro e fora da escola a comunicação age como núcleo vivo de interações. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Sendo o sujeito surdo leitor do mundo através da visão e do tato, a produção deste 

trabalho não só permitiu os registros para todas as futuras gerações de alunos e profissionais de 

educação que adentrem a instituição, como também possibilitou a aproximação de pessoas de 

pares linguísticos diferentes através das imagens em movimento. Serviu para entender que 

todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devem ser reconhecidos e ter um sinal 

pessoal para poder ser identificado pelas pessoas surdas e ouvintes. História, língua e memória 

permitiram compor este projeto, além de possibilitar avanços no entendimento da educação de 

surdos. 
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A ORALIDADE COMO FONTE DE PESQUISA: possibilidades, desafios e 

apontamentos 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal refletir sobre a utilização da oralidade como 

fonte de pesquisa da área de História. Especificamente, traremos alguns apontamentos 

acerca dos depoimentos como fonte e coleta de dados para a escrita acadêmica, na 

perspectiva da História Oral. Mais que gravar e transcrever depoimentos ou 

testemunhos, os métodos de investigação contemplados pela história oral residem em 

compreender e redescobrir nuances de um passado. A pesquisa é de natureza 

qualitativa e pauta-se em um levantamento bibliográfico sobre a oralidade para 

apontar possibilidades de seu uso nas investigações acerca de um passado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História; Oralidade; Fonte de pesquisa 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sobre a utilização das fontes orais, atualmente existe uma quantidade expressiva de 

pesquisas acadêmicas que fazem da oralidade fonte, metodologia, e instrumento para coleta de 

dados. É possível perceber um crescente interesse nas narrativas orais de diferentes sujeitos 

históricos. Outro ponto importante são as possibilidades de escolha para os objetos de estudo 

que vêm surgindo ao longo dos anos nas produções historiográficas.  

É preciso ressaltarmos que a oralidade tem um forte diferencial frente as demais fontes: 

a possibilidade de ser trabalhada nas mais diferentes áreas, temáticas objetos e grupos sociais. 

Muitos pesquisadores das ciências humanas chamam atenção para estudos que priorizem a 

subjetividade, característica encontrada nas pesquisas que fazem uso da oralidade, 

principalmente na área de História.  

Em 1994 a autora Ferreira já nos apresentava o potencial do uso da história oral nas 

mais diferentes áreas de estudo, superando as críticas e fragilidades que a oralidade enfrentava 

no meio científico e social. Ainda com pouco tempo que havia ganhado visibilidade e espaço 

no Brasil, buscando maior abrangência com as fontes orais, Ferreira (1994), apresenta os 

seguintes dados do encontro realizado com 250 pesquisadores das diferentes regiões do país:   

 
Dos participantes que apresentaram trabalhos, 62% tinham o doutorado, 34% 

o mestrado, e 3,7% eram graduados. No que diz respeito à sua formação, 

diversamente do que se observava na década de 1980, quando os 

pesquisadores que trabalhavam com história oral eram predominantemente 

cientistas sociais, constatou-se uma maioria de historiadores, com 51 %, 

ficando os cientistas sociais em segundo lugar, com 34%. A seguir vinha os 

profissionais das áreas de educação e letras, com 3,7%, e, finalmente, das 

áreas de enfermagem, psicologia e saúde pública, com 1,8% cada. 

(FERREIRA, 1994, p. 08) 
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Sendo assim, abordaremos a história oral como fonte de pesquisa, reconhecendo suas 

possibilidades de atuações. Pensando na área de História “ história oral tem como principal 

finalidade criar fontes históricas” (FREITAS, 2006, p. 19). Ainda de acordo com Freitas (2006) 

a história oral não é uma outra história, mas um caminho que permite articular teoria e prática, 

destacando que trabalhar com a oralidade não significa desvalorizar as fontes escritas. 

As fontes orais nos permitem o acesso as informações ainda não documentadas, 

analisadas e discutidas na área de História, que são encontradas muitas vezes nas narrativas e 

entrevistas de quem vivenciou determinados acontecimentos sociais, políticos, culturais e 

históricos, permitindo o conhecimento de novas realidades e promovendo novos significados 

para a História. Corroborando com essa ideia, as autoras Delgado e Ferreira (2013) nos diz que:  
 

A história oral tem possibilitado o registro de inúmeras narrativas, que são 

importantes construções memoriais, individuais e coletivas. São diferentes 

sujeitos e testemunhas da história que, estimulados por historiadores e 

profissionais de áreas afins à história, relatam suas experiências de vida, as 

quais se convertem em documentos passíveis de crítica e análise. Em outras 

palavras, narrativas e testemunhos são identificados como registros relevantes 

– como documentos – que podem contribuir para um melhor embasamento da 

história do tempo presente ( DELGADO E FERREIRA, 2013, p. 28). 

 

Esse artigo reflete a utilização da oralidade como fonte de pesquisa na área de História, 

compreendendo suas possibilidades, reconhecendo os desafios e trazendo apontamentos 

relevantes para estudos e pesquisas que encontram nas fontes orais um novo caminho de 

produzir conhecimento científico, de forma a conhecer e entender o passado por meio da escuta 

e valorização dos sujeitos pertencentes a um tempo, lugar e espaço, enriquecendo assim o 

campo da História, conhecendo novos marcos e outras perspectivas 

 

FALAR, OUVIR E REGISTRAR: na história, um novo caminho a trilhar 

 

Para compreendermos o uso da oralidade na perspectiva historiográfica é preciso antes 

de tudo, entendermos os elementos que são fundamentais para o estudo da História e sua relação 

com essa nova forma de produzir conhecimento e dinamizar os estudos e pesquisas do campo 

das Ciências Humanas e Sociais, mas especificamente na área de História. 

O tempo, a memória, história e espaço são elementos fundamentais, que caminham 

juntos para fornecerem suporte à construção de referências, dados, análises e resultados nas 

investigações na área da História. Para Delgado (2003), “ao se dedicar à análise do passado, o 

estudioso da História vai ao encontro de um outro tempo diferente daquele no qual está 

integrado”. A autora menciona um “ encontro de singularidades temporais”, é este ponto que 

nos faz estudarmos e refletirmos o uso da oralidade nas mais diferentes pesquisas na área de 

História.  

Apesar da história oral ter sido inicialmente direcionada para os grupos menos 

favorecidos, marginalizados, aqueles que por muito tempo não tiveram suas vozes ouvidas, as 

fontes orais vêm contribuindo significativamente na produção de novos fatos históricos, assim 

como, ampliando conhecimentos já construídos, possibilitando novas interpretações e 

compreensões históricas.   

Sobre essa questão Delgado e Ferreira (2013, p. 28) enfatizam que: 

 
São vozes múltiplas, que muitas vezes registram de formas diferentes e até 

conflitantes a rememoração de acontecimentos e processos. São fontes orais 

que, por trazerem uma diversidade de visões de mundo e de relatos de 
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experiências, valorizam o registro da heterogeneidade do vivido, em 

detrimento de uma homogeneidade que usualmente simplifica e distorce o 

mundo real, os movimentos e os conflitos da história (DELGADO; 

FERREIRA, 2013, p. 28).  

 

É visto que durante muito tempo, as fontes orais foram utilizadas para a 

complementação e verificação de estudos históricos, quando os documentos, imagens e outros 

registros e documentos escritos não eram suficientes para garantir a veracidade e clareza. Hoje 

podemos encontrar um número acentuado de pesquisadores que desenvolvem suas pesquisas e 

estudos fazendo uso da oralidade. A história oral vem ocupando importantes espaços na 

historiografia e demais campos do conhecimento. Conforme Thompson (2002, p. 25), “ A 

história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto conteúdo, como finalidade da 

história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria história e revelar novos campos de 

investigação”. 

É possível percebermos um aumento bastante relevante no uso das fontes orais nas mais 

diversas pesquisas cientificas. Trabalhar com pessoas nas investigações das Ciências Humanas 

e Sociais é um ato comum, porém trabalhar com o narrar e a escuta nos estudos da área de 

História, envolve além de muito comprometimento, seriedade, criticidade, respeito, e 

principalmente sensibilidade.  Há uma complexidade em torno da história oral, que Portelli ( 

2001) traz ao esclarecer o quanto pesquisar usando fontes orais é mais além do que transcrever 

o que se ouve:  

 
Por outro lado, historiadores que trabalham com a história oral estão cada vez 

mais cientes de que ela é um discurso dialógico, criado não somente pelo que 

os entrevistados dizem, mas também pelo que nós fazemos como historiadores 

– por nossa presença no campo e por nossa apresentação do material. 

(PORTELLI, 2001, p.10).   

 

Fazer uso das fontes orais é muito mais que ouvir e transcrever o dito, é promover 

oportunidades de ser pensado, relembrado, encontrado, aquilo que ainda não foi visto e 

estudado. Para Thompson (2002, p. 137) “a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante 

e mais fundamental para a história”. Se pensarmos que fazer pesquisa científica através da 

oralidade envolve, além de muita responsabilidade, criticidade ao buscar nos sujeitos 

envolvidos, em determinadas épocas e acontecimentos, o pertencimento e valorização em fazer 

história, a partir do narrar.  

Sobre isso, Thompson (2002, p. 137) ainda traz que: “A evidencia oral, transformando 

os “objetos” de estudo em “sujeitos”, contribui para uma história que não só é mais rica, mais 

viva e mais comovente, mas também mais verdadeira”. Como podemos perceber, a utilização 

das fontes orais, possibilitam uma ação de grande alcance, um resgate histórico, onde o 

indivíduo se torna o centro do processo histórico. 

Entendemos que as fontes orais são confiáveis e essenciais para a produção de 

conhecimento, nas mais diversas áreas, sendo o seu uso inevitável no campo da História, por 

sua potencialidade, tanto em evidências inéditas, como também pela riqueza de informações e 

detalhes que podem serem encontradas nas subjetividades e particularidades no falar. 

 

HISTÓRIA ORAL: possibilidades e entraves  

 

A oralidade contribui de forma significativa na documentação e registro de experiências, 

vivências, fatos e acontecimentos que podem ou não já existirem nos estudos e pesquisas 

desenvolvidas. A presença das fontes orais nas pesquisas em História não é recente, Thompson 

(2002, p. 45) “na verdade a história oral é tão antiga quanto a própria história”.  
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A história oral oferece, quanto a sua natureza, uma fonte bastante semelhante 

à autobiografia publicada, mas de muito maior alcance. [...]. A realidade é 

complexa e multifacetada; e um mérito principal da história oral é que, em 

muito maior amplitude do que a maioria das fontes, permite que se recrie a 

multiplicidade original de pontos de vista (THOMPSON, 2002, p. 25-6). 

 

A história oral é intimamente ligada a concepção de memória e experiência com o 

passado, podendo trabalhar com memórias individuais e coletivas, que uma vez contadas, 

contribuem na construção de narrativas e acontecimentos históricos. É importante no que se 

refere ao resgate da memória, Thompson (2002), nos traz o quanto que a história oral pode 

contribuir com o resgate da memória nacional, a partir da memória individual.  

Assim como os depoimentos, os documentos escritos não são produzidos no momento 

em que os fatos acontecem, recorrendo assim, a memória daqueles que fizeram parte de alguma 

forma dos acontecimentos. Para Bosi (1994), a memória desempenha um papel essencial dentro 

da história oral, contribuindo de forma fundamental para o enriquecimento da História.  

Segundo Bosi (1994):  

                         
lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias 

de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se 

assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e que se 

daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída 

pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual (BOSI, 1994, p.55). 
 

É inegável a grande expansão social, acadêmica e cientifica da história oral, porém 

houve grande resistência na área de História, os estudos mostram que até o início dos anos 90, 

o uso das fontes orais e a reflexão da história oral no campo cientifico era pequena. No centro 

das críticas, estava o paradigma estruturalista, com forte predominância as questões de ordem 

econômica e política. 

Os relatos orais permitem que novas interpretações da história sejam construídas, assim 

como o acompanhamento das transformações históricas ocorridas no passar do tempo. Muitos 

pesquisadores questionam a veracidade histórica e cientifica das pesquisam que usam a 

oralidade como fonte. Freitas (2006), pontua a oportunidade que a história oral tem em 

recuperar testemunhos que foram afastados ou ignorados pela história, possibilitando o registro 

de olhares opostos sobre fatos já documentados. 

A investigação científica na perspectiva da história oral, deve ser pensada, planejada e 

realizada criteriosamente em todas as etapas, da escolha dos participantes, questionamentos e a 

abordagem que será desenvolvida com os entrevistados. O pesquisador-entrevistador deve está 

atento aos gestos, silêncios e expressões durante a coleta dos depoimentos, entendendo que a 

memória por natureza é subjetiva, e todos os sinais importam. Acerca da subjetividade presente 

nos depoimentos, Freitas (2006), relata que:   
                                              

Para alguns historiadores tradicionais, os depoimentos orais são tidos como 

fontes subjetivas por nutrirem-se da memória individual que, às vezes, pode 

ser falível e fantasiosa. No entanto, em História Oral o entrevistado é 

considerado, ele próprio, um agente histórico. Nesse sentido, é importante 

resgatar sua visão acerca de sua própria experiência e dos acontecimentos 

sociais dos quais participou (FREITAS, 2006, p.67).  
 

As pesquisas com história oral não se centralizam em encontrar informações inéditas ou 

preencher as possíveis lacunas deixadas pelos documentos escritos, e sim na peculiaridade que 
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há na relação história, memória e subjetividade, onde “ privilegia a recuperação do vivido 

conforme concebido por quem viveu” (ALBERTI, 2013, p.31  

Além da falta de confiabilidade de alguns pesquisadores e historiadores, onde alguns 

relatam a fragilidade presente na memória, e também nas possíveis perdas de detalhes e 

informações que podem acontecer por conta dos aparelhos usados para a gravação dos 

depoimentos. Para Meihy e Holanda (2020), a memória é a matéria essencial das entrevistas, o 

autor traz a necessidade de combinar a escolha das narrativas com o esquecimento, distorções 

e deformações, assim se justifica a subjetividade que a história oral busca.      

Percebe-se a partir das leituras realizadas neste estudo a grandeza da história oral, além 

de oportunizar novas descobertas históricas e dinamismo para acontecimentos do passado, traz 

em sua essência, uma valorização dos sujeitos participantes da investigação, não é apenas 

resgatar a memória daquele que aceita se expor e compartilhar suas memórias com a 

coletividade, muitas vezes, trazendo novos significados para pesquisas historiográficas.  

A oralidade utilizada como fonte de pesquisa na área de História é semelhante uma lupa, 

que nos permite enxergar substâncias minúsculas. Dessa forma “a História Oral possibilita 

novas versões da História ao dar voz a múltiplos e diferentes narradores” (FREITAS, 2006, 

p.79).     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

                 

Ao discorrer sobre a utilização da oralidade nas pesquisas acadêmicas na perspectiva da 

história oral na área de História, compreendemos o quanto houve evolução, hoje existe uma 

diversidade muito grande nas temáticas desenvolvidas, que criam possibilidades de novos 

conhecimentos, ampliando os estudos que relacionam memória e história. Percebemos o quanto 

que o outro (entrevistado) é predominante na história oral, porém é preciso que o pesquisador 

(entrevistador) tenha sensibilidade, reponsabilidade e muita clareza no direcionamento para a 

coleta dos depoimentos.  

Por outro lado, a história oral enquanto fonte de pesquisa, vem sendo cada vez mais 

explorada e visualizada como um caminho legítimo nas produções historiográficas. Com isso, 

destacamos que não existe intenção em negar ou diminuir as fontes documentais, ou qualquer 

outra forma de registro histórico.  

Assim, nos ancoramos nas palavras de Selau (2008), ao enfatizar que:  

 
[...] a entrevista (fonte oral) não se constitui na história em si, mas é uma 

construção que o indivíduo faz de seu passado com base nas experiências 

guardadas por sua memória. O trabalho de análise e reflexão sobre a série 

documental de que dispõe, seja com as fontes orais ou qualquer outro tipo de 

fonte, e a consequente crítica interna e externa a essas fontes é que possibilita 

ao historiador construir seu trabalho historiográfico, ou seja é a atividade 

profissional do historiador que cria as condições para a construção de uma 

história com base nas fontes orais e não a fonte por si só como sugere o termo 

história oral (SELAU, 2004, p. 218). 
 

A partir desta reflexão, compreendemos que a partir da pesquisa realizada com as fontes 

orais, novos aspectos históricos podem ser revelados. Que através da história oral, a História 

ganha novos cenários, e que também novas posturas devem ser assumidas. É possível perceber 

a necessidade de muitas discussões e estudos na área de História em torno das fontes orais, 

principalmente na sua forma de se relacionar com as demais áreas do conhecimento. 
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RESUMO 

O livro didático pode ser um importante aliado ou um grande inimigo no tratamento 

da temática indígena ou de qualquer outro assunto que apareça no currículo escolar, 

por ser, muitas vezes, o único material didático utilizado em sala de aula por 

professores. Fora isso, por causa de dificuldades ao acesso à leitura no nosso país, os 

alunos de escolas públicas, sobretudo, podem não conseguir outra fonte de 

informação, ficando restritos ao livro escolar enquanto único artefato de estudo e 

pesquisa, ainda que seja um material de apoio ao docente. Diante disso, 

problematizamos como os povos indígenas aparecem imageticamente nos livros 

didáticos, desde às exigências da Lei Federal 11.645 de 2008. Entretanto, entendemos 

que apenas o uso indiscriminado e aleatório de imagens não significa necessariamente 

um avanço na abordagem da respectiva temática. Portanto, neste trabalho, discutimos 

como as situações de protagonismo, as estratégias de resistência ao extermínio e 

assimilação dos povos indígenas são abordadas em livros didáticos de História, da 

Editora Saraiva para o Ensino Médio, do PNLD 2018. Assim sendo, a título de 

conclusão, identificamos que o uso do livro didático enquanto fonte de pesquisa 

histórica e/ou como material didático, auxilia pensar sobre as mobilizações e situações 

de resistências ao extermínio, invisibilidade e silenciamento dos povos originários ao 

longo da história do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indígenas; Imagens; Livro Didático; História 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os povos indígenas aparecem, às vezes, em pequenos boxes ou em recantos de páginas 

de livros didáticos. Então, isso nos leva a supor (leia-se entender) que outros assuntos, outras 

temáticas são consideradas mais relevantes ou prioritárias em detrimento da temática indígena 

na disciplina de História, na Educação Básica. Contudo, acreditamos que a mesma suposição 

pode ser ainda ampliada, visto que tal fenômeno não acontece somente em livros didáticos, mas 

no currículo da disciplina escolar de História. 

Talvez o ensino de História na Educação Básica ainda tenha como prioridade discussões 

acerca de conhecimentos eurocêntricos, levando em conta especialmente os grandes heróis. Ou 

seja, o componente curricular em questão perpetuaria uma visão positivista da História, se 

preocupando sobretudo com aspectos e acontecimentos das ditas civilizações desenvolvidas, 

estando ainda a serviço dos interesses de grupos específicos (FONSECA, 2011; 

BITTENCOURT, 2018). 

Por esse viés, compreendemos ser imprescindível ter em vista que o livro didático pode 

ser um importante aliado ou um grande inimigo no tratamento da temática indígena ou qualquer 

outro assunto que apareça no currículo escolar, haja vista que, muitas vezes, é o único material 

pedagógico utilizado em sala de aula por professores. Fora isso, por causa de dificuldades ao 
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acesso à leitura no nosso país, muitos alunos de escolas públicas, sobretudo, podem não 

conseguir outra fonte de informação, ficando restritos a tal material enquanto único artefato de 

estudo e/ou pesquisa. 

Além disso, é sabido que, devido às exigências da Lei Federal 11.645 de 2008, a 

temática História e Cultura Indígena aparece com maior ênfase no material didático em questão. 

Entretanto, entendemos que apenas o uso indiscriminado, aleatório de imagens não significa 

necessariamente um avanço na abordagem da respectiva temática. Dito isso, discutimos como 

as situações de protagonismo e as estratégias de resistência ao extermínio e assimilação dos 

povos indígenas são abordadas em livros didáticos de História, da Editora Saraiva para o Ensino 

Médio, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018. 

Para isso, os exemplares selecionados fazem parte da Coleção História Global, do autor 

Gilberto Cotrim, publicados pela Editora Saraiva, no ano de 2016. Além disso, delineando a 

nossa pesquisa, resolvemos utilizar livros específicos, sendo eles os volumes destinados à 1ª, 2ª 

e 3ª série do Ensino Médio. 

Dessa forma, neste trabalho, em um primeiro momento entendemos ser necessário 

abordar como a História e Cultura Indígena tem chegado até a sala de aula na Educação Básica, 

sobretudo no ensino de História, buscando discutir como os povos indígenas surgem e 

permanecem no debate historiográfico. Isso posto, também refletimos com a respectiva 

temática tem sido encarada pela dita sociedade brasileira. 

Em seguida, debatemos a respeito dos povos originários e sua abordagem em livros 

didáticos de História. Para isso, trazemos o livro didático como fonte, haja vista que esse 

material utilizado por professores e alunos tem sido um elemento preponderante na imagem 

construída no que diz respeito às populações indígenas por sujeitos não indígenas. 

Por fim, trazemos algumas imagens de povos indígenas apresentadas nos livros 

didáticos selecionados para nossa pesquisa. Nesse sentido, salientamos que a iconografia 

exposta neste artigo foi escolhida a partir do momento em que compreendemos que elas podem 

ser de suma relevância na abordagem da História e Cultura Indígena em sala de aula, não sendo, 

portanto, apenas ilustrações representacionais dos povos originários, mas objetos que 

possibilitam visualizar por outra perspectiva quando se trata da abordagem da respectiva 

temática: resistência e protagonismo indígena no Brasil. 

 

A TEMÁTICA INDÍGENA NO BRASIL 

 

Com a necessidade de revisitar o passado e pensar em outras possibilidades para o 

presente, é interessante citar as situações de injustiça, escravidão, exclusão e extermínio dos 

povos indígenas e africanos em território brasileiro. Dito isso, torna-se interessante trazer para 

a discussão a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, mecanismos que buscam superar o 

histórico de discriminação e dizimação de grupos étnicos brasileiros. 

É importante frisar que, fruto dos movimentos sociais, a Lei 10.639 de 2003 é 

sancionada, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, 

reconhecendo a importância dos povos escravizados e seus descendentes para a formação 

daquilo que entendemos hoje como Brasil. Entretanto, entendendo-se que também existem 

outros povos que contribuem significativamente para a construção de uma identidade da nação, 

a Lei 11.645 de 2008 é sancionada, alterando mais uma vez a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996.  

A Lei 11.645/08, por sua vez, acrescenta os aspectos relacionados aos povos indígenas 

na letra da lei de 2003, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Africana, Afro-

Brasileira e Indígena em instituições de ensino brasileiras. Dito isso, vale esclarecer que não se 

trata de uma lei específica para trabalhar a temática indígena, mas é uma lei pensada em reverter 

as condições de invisibilidade e discriminação daqueles que contribuem com aspectos culturais 
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na nossa sociedade, referindo-se a povos africanos, afro-brasileiros e indígenas (SILVA, 2017). 

Além disso, retomando a discussão acerca da nossa disciplina escolar, é interessante 

atentar para o fato de que é dever de todos os componentes curriculares traçarem estratégias 

para abarcarem o que fica disposto na Lei 11.645 de 2008. No entanto, na letra da lei, é 

salientada a necessidade de discutir especialmente em nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras. 

Dessa forma, entendendo a importância do nosso componente curricular no que diz 

respeito à abordagem da História e da Cultura Indígena na Educação Básica, acreditamos que 

seja interessante trabalhar em sala de aula aspectos condizentes com a(s) realidade(s) dos povos 

indígenas que estavam aqui nos primórdios da colonização e que resistem até hoje. Logo, não 

adianta abordar a temática indígena em sala de aula sem levar em conta os discursos para além 

do extermínio e/ou da assimilação. 

Por esse caminho, conforme esclarece Almeida (2010, p. 09), devemos considerar que, 

quanto aos indígenas, desde o primeiro contato com o europeu, tratava-se “[...] em sua maioria, 

de povos guerreiros, e suas guerras e histórias se entrelaçam, desde o século XVI, com as 

guerras e histórias dos colonizadores, contribuindo para delinear seus rumos”. Assim, não é 

interessante, muito menos justo, tratar as populações indígenas essencialmente como vítimas 

passivas, sem qualquer tipo de (re)ação ao contato ou como figura folclórica, sendo mencionada 

apenas como elemento pretérito. 

Diante do exposto, não podemos deixar de citar um caso emblemático compartilhado 

por Daniel Munduruku (2009), que, em determinado momento, foi convidado a conversar com 

uma criança que tinha medo de indígenas e se recusava a ficar diante dele. O referido autor 

indígena esclarece que a fobia apresentada pela menina tinha raízes na escola a qual ela 

frequentava, haja vista que foi nesse ambiente que imagens de grupos indígenas foram 

mostradas sem qualquer cuidado e contextualização. 

O respectivo autor salienta que, na escola, a partir de ilustrações esboçadas nos livros 

didáticos, a referida criança apreendeu equivocadamente que os povos indígenas são seres 

selvagens e canibais, capazes de atacar e devorar outras pessoas que se atrevam a passar em sua 

frente. Portanto, eis aqui um exemplo prático do que pode acontecer com um ensino da temática 

indígena sem um preparo adequado, sem qualquer problematização de ilustrações apresentadas 

em livros didáticos. 

Quando se fala de colonização e catequese, provavelmente, nossos conhecimentos nos 

levam à chegada dos portugueses em território que chamamos hoje de Brasil. Pensamos logo 

no dito “descobrimento” ou “conquista” Ilha de Vera Cruz. Além disso, entendendo que 

“cristianização e aportuguesamento são tarefas sinônimas, indissociáveis e identificáveis entre 

si” (PAIVA, 1982, p. 13), pensamos nas populações indígenas e as consequências destrutivas 

do contato. 

No entanto, Almeida (2010) salienta que seria um equívoco acreditar que os povos 

indígenas permaneceram estagnados diante das situações de dizimação e assimilação, haja vista 

que, em muitos momentos, tais populações agiram de acordo com os seus interesses, buscando 

a melhor maneira de sobreviver ao contato com o dito homem branco. Da mesma forma que o 

não indígena também soube agir de acordo com seus objetivos. Assim, a exemplo, a referida 

autora cita ainda que as capitanias que mais prosperaram (São Vicente e Pernambuco), foram 

aquelas que conseguiram se aliar aos indígenas. 

É importante citar que o contato com o colonizador não fez com que os povos indígenas 

que habitavam nosso país perdessem totalmente seus aspectos culturais. Dessa forma, o que 

entendemos como cultura brasileira também apresenta elementos adquiridos a partir de tal 

contato. Não existindo, portanto, um processo de aculturação, de perda de identidades, mas 

aconteceram transformações em ambos os lados do contato, uma vez que a dita sociedade 

nacional incorporou hábitos advindos dos povos originários da mesma forma que os povos 
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originários receberam elementos dos costumes do não indígena (RIBEIRO, 2009). 

No entanto, a partir do que foi escrito por Varnhagen (s/d), podemos notar que a visão 

preconcebida acerca das populações indígenas brasileiras tem perpassado como uma herança 

cultural. Nesse sentido, é importante levar em conta que os ditos “povos selvagens” não tinham 

hábito de registrar os acontecimentos assim como faz o não indígena, uma vez que esses 

primeiros não desenvolveram a escrita tal qual é utilizada pelos últimos. Tudo o que, até 

recentemente, tinha sido escrito sobre os povos originários era fruto, por exemplo, de 

expedições de estudiosos que buscavam conhecer, saber como funcionava a vida na mata, ou a 

partir da leitura de documentos oficiais. 

De acordo com Baniwa (2006), a respeito da condição indígena, é preciso pensar sobre 

os fundamentos da construção da imagem estereotipada que tem sido perpassada em território 

brasileiro: 

 
Historicamente os índios têm sido objeto de múltiplas imagens e 

conceituações por parte dos não-índios e, em conseqüência, dos próprios 

índios, marcadas profundamente por preconceitos e ignorância. Desde a 

chegada dos portugueses e outros europeus que por aqui se instalaram, os 

habitantes nativos foram alvo de diferentes percepções e julgamentos quanto 

às características, aos comportamentos, às capacidades e à natureza biológica 

e espiritual que lhes são próprias. Alguns religiosos europeus, por exemplo, 

duvidavam que os índios tivessem alma. Outros não acreditavam que os 

nativos pertencessem à natureza humana pois, segundo eles, os indígenas mais 

pareciam animais selvagens. Estas são algumas maneiras diferentes de como 

“os brancos” concebem a totalidade dos povos indígenas a partir da visão 

etnocêntrica predominante no mundo ocidental europeu (BANIWA, 2006, p. 

34). 

 

Ainda de acordo com o referido autor, é preciso pensar as consequências dessa imagem 

carregada de preconceito e discriminação. Assim, uma vez pensando a constituição do povo 

brasileiro e refletindo acerca da importância dos povos indígenas para o desenvolvimento do 

país, chegaríamos à conclusão de que muito se deve aos primeiros brasileiros e que não consiste 

em uma tarefa fácil quitar a dívida que possuímos com eles, da mesma forma que conhecer a 

história dessas populações é conhecer nossa própria história (FUNARI; PIÑON, 2011). 

Buscando ultrapassar a situação em que as populações indígenas foram submetidas pelo 

discurso historiográfico do século XIX, por exemplo, há quem assegure que uma estratégia 

justa para rever o quadro de inferiorização imposto desde a colonização do Brasil seria deixar 

os povos originários em paz. No entanto, deixar tais populações em paz se torna uma questão 

difícil a ser resolvida, até porque esse discurso que “é produzido, para seguirmos as colocações 

de Michel de Certeau, desempenhará um papel decisivo na construção de uma certa 

historiografia e das visões e interpretações que ela proporá na discussão da questão nacional” 

(GUIMARÃES, 1988, p. 05). 

Mesmo com a tentativa e busca de esboçar uma sociedade homogeneizada por parte do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB5), criado em 1838, atualmente, as 

mobilizações, com o chamado Movimento Indígena Brasileiro, em especial, tem ocasionado 

uma valorização das culturas indígenas, graças ao orgulho étnico e o processo de afirmação 

étnica. Orgulho de ser indígena. Deixou-se de lado aquilo que acontecia até a década de 1970: 

 
5 É possível afirmar que, “herdeiro de uma tradição marcadamente iluminista e vivenciado como tal 

por seus membros, o instituto propõe-se a levar a cabo um projeto dos novos tempos, cuja marca é a 

soberania do princípio nacional enquanto critério fundamental definidor de uma identidade social” 

(GUIMARÃES, 1988, p. 07). 
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era ofensivo chamar alguém de “índio” (BICALHO, 2010; MUNDURUKU, 2012). 

Dessa forma, o que nos interessa aqui é como esse processo de resistência e 

reinvindicações tem refletido no sistema de ensino brasileiro, sobretudo nos currículos da 

Educação Básica por meio da obrigatoriedade da temática indígena, haja vista que, 

historicamente, na escola, o preconceito a respeito das sociedades indígenas tem sido 

frequentemente propagado (CANDAU, 2011). Quando se trata da visão que tem sido 

perpetuada na sociedade nacional, torna-se interessante empreender maneiras de respeitar a 

diversidade indígena na educação que é oferecida aos nossos futuros “cidadãos” brasileiros. 

 

LIVROS DIDÁTICOS COMO FONTE PARA O ESTUDO DA TEMÁTICA INDÍGENA 

 

De acordo Siqueira (2019), é possível discutir as situações de extermínio ou de 

invisibilidade dos povos indígenas no Brasil, uma vez que o referido autor traça uma linha do 

tempo situando-os desde os primórdios da colonização até chegar às mobilizações 

protagonizadas por eles nas últimas décadas do século passado, que ficaram conhecidas como 

Movimento Indígena Brasileiro. Assim, mesmo diante de um histórico de perseguição e 

[tentativa de] destruição de culturas e de vidas humanas, populações indígenas se articulam e 

fazem suas reivindicações frente ao Estado, deixando de lado a ideia de tutelados e 

infantilidade. 

Quanto ao papel das instituições de ensino no Brasil, podemos afirmar que ainda existe 

muito a ser feito no que diz respeito ao tratamento da temática indígena na educação de 

estudantes não indígenas. Isso acontece porque os povos originários continuam sendo 

apresentados em materiais didáticos ou na própria formação docente, por exemplo, de forma 

preconceituosa, estereotipada, de maneira muito limitada, embora seja possível reconhecer que 

algumas estratégias já foram lançadas para inserir a temática de forma mais sensível na 

Educação Básica. 

Siqueira (2019) salienta que, mesmo não aparecendo nenhuma declaração 

preconceituosa ou de discriminação nos livros didáticos analisados em sua pesquisa, ainda é 

possível perceber que existem limitações em relação à presença indígena nesse material de 

apoio pedagógico. Além disso, há pesquisas que denunciam que, às vezes, imagens de indígenas 

aparecem nos livros didáticos sem muita problematização. Somando-se a isso, o quantitativo 

de imagens ou de qualquer artifício utilizado para trazer os povos indígenas à discussão é 

incipiente. 

Destarte, a imagem indígena do senso comum que tem sido passada nas instituições de 

ensino e nos veículos de comunicação, por exemplo, permitiu a vergonha e a desvalorização 

desses grupos étnicos perante a sociedade nacional. Nesse sentido, discutindo o papel do ensino 

de História diante da construção da imagem em questão, por muitas vezes, os livros didáticos, 

conforme explica Nobre (2017, p. 16), “[...] ao homogeneizarem o que é plural, remetem a uma 

postura que, além de negligenciar a enorme variedade sociocultural existente, esvazia 

sobremaneira as possibilidades de aprendizagem abertas pelo tema, quais sejam, as de conhecer, 

respeitar e aprender com a diversidade”. 

Destacamos o livro didático como elemento significativo utilizado pelo Estado para a 

implementação da Lei 11.645 de 2008 no sistema de ensino. Fora isso, o respectivo material 

continua sendo o recurso de didático mais utilizado por professores em aula de aula. Dessa 

forma, concordamos que docentes seguem “[...] não o vendo como um recurso complementar 

na relação de aprendizagem com os educandos e educandas, mas como elemento central, 

reproduzindo-o na íntegra, o que podemos chamar de uma metodologia reprodutora” (SILVA; 

AMORIM, 2016, p. 159). 

Pensando a respeito das populações indígenas, o livro didático de História pode tentar 

apresentar de forma sensível e que corresponda à realidade desses sujeitos ou continuar 



 

 

124 

propagando aquela imagem estereotipada do desalmado mal selvagem, devorador do homem 

civilizado. Dito isso, é preciso entender, portanto, que, nos manuais didáticos, 
 

Cada imagem tem um significado e traz muitas interpretações para explorar 

com os alunos e as alunas no estudo sobre os povos indígenas de forma 

construtiva, por exemplo: como vive cada comunidade de que essas crianças 

fazem parte? Qual o respeito que temos de ter com a diversidade cultural? A 

cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos faz alguma diferença para aprendermos 

a respeitar os diferentes povos e as culturas? (SILVA; AMORIM, 2016, p. 

178). 

 

 Dessa forma, também é imprescindível levar em conta que as imagens que buscam 

representar os povos indígenas no referido material didático “[...] são testemunhas mudas, e é 

difícil traduzir em palavras o seu testemunho” (BURKE, 2017, p. 26), cabendo ao docente tentar 

explica-las ou ignorar o uso delas enquanto fontes históricas em sala de aula. Ademais, trazer 

produções visuais para a sala de aula pode se tornar um diferencial: 
 

O uso de materiais diferenciados busca, principalmente, fazer com que o aluno 

se interesse pela disciplina de história. As imagens, assim como muitos outros 

recursos audiovisuais, ajudam o educador a atrair a atenção do aluno, mas não 

modifica categoricamente a relação pedagógica. O papel do professor nesse 

processo é indispensável, pois é ele que vai analisar o material e inserir no seu 

conteúdo de maneira dinâmica e produtora (GUEDES; NICODEM, 2017, 

s/p). 

 

De acordo com Tamanini e Morais (2020, p. 39), é esperado do docente a percepção de 

que as imagens em livros didáticos “[...] deixaram há muito de ser apenas coadjuvantes; 

participam e enunciam dizeres. Pouco a pouco, tornou-se imprescindível interpretar o material 

imagético contido nos Livros Didáticos de História, para um bom andamento de uma aula”, 

uma vez que muitos acontecimentos têm sua abordagem auxiliada por ilustrações. 

Dito isso, entendemos que, ao apresentar uma imagem de um mar de sangue indígena 

afogando corpos destruídos pelas imponentes armas do não indígena, o professor pode fugir da 

armadilha de que a imagem representa somente uma derrota e, portanto, a discussão é encerrada 

nesse momento, por exemplo. Podemos inferir que, se foi preciso que o europeu utilizasse suas 

armas contra os povos originários que seriam escravizados, isso significa que existiu revolta ou 

alguma manifestação de resistência à captura. Ainda que não tenham conseguido sobressair-se 

diante do poderoso armamento europeu, é preciso discutir que houve a tentativa de resistir à 

escravidão ou genocídio. 

Parece inconcebível imaginar um povo que ficaria parado, sem mover um dedo diante 

da morte iminente. Dessa forma, retomamos o momento em que Munduruku (2009, p. 44) frisa 

que “todos os guerreiros eram treinados para honrar seu povo e sua honra era vencer ou morrer 

de forma gloriosa, lutando. Vergonhoso era ser abatido sem lutar, entregar-se [...]” para tratar 

das situações de confronto ao longo da história indígena brasileira. 

Desse modo, em consonância com Bloch (2001), entendemos que fontes históricas são 

vestígios da ação da humanidade. Percebendo a importância do livro didático enquanto fonte 

de ensino e/ou de pesquisa tanto para o professor enquanto para o aluno, utilizamos a 

iconografia presente nesse material de apoio pedagógico para refletir a respeito das populações 

indígenas e seus mecanismos de sobrevivência e existência nos dias atuais. 

Torna-se interessante pensar que as fontes (no caso nosso caso as produções imagéticas), 

não falam por si, não são objetivas e não se apresentam como fenômenos imparciais. Contudo, 

temos consciência disso porque, como salienta Câmara e Pedrosa (2016, p. 67), “nos anos 1970, 

com o advento da Nova História, a concepção de transparência do documento histórico é 
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abandonada, passando-se a considerar o caráter representacional das fontes”. 

Assim, considerando a importância do movimento dos Annales na ampliação do 

conceito de fonte para a pesquisa histórica, compreendemos que as imagens dos povos 

originários em livros didáticos, por sua vez, oferecem a possibilidade do pesquisador ou do 

professor de História ler nas entrelinhas do documento, buscando o que não está descrito em 

legendas e/ou em quadros explicativos. 

Além de ter em vista que as imagens carregam uma bagagem advinda de quem a 

elaborou e de seu contexto de elaboração, também acreditamos que elas podem oferecer novos 

debates, novos diálogos, também sendo possível ampliar o conceito de leitura, conforme 

reivindica Santaella (2012). Portanto, a iconografia adentra o cenário não como dispositivo 

meramente ilustrativo, mas como um texto a ser lido e interpretado. 

Por esse viés, fazendo uso do livro didático enquanto fonte de pesquisa histórica e/ou 

como apoio pedagógico, podemos buscar estratégias para apresentar as mais variadas formas 

de mobilizações e situações de resistências ao extermínio, invisibilidade e silenciamento dos 

povos originários ao longo da história do Brasil. 

 

IMAGENS DA RESISTÊNCIA INDÍGENA NOS LIVROS DIDÁTICOS DA EDITORA 

SARAIVA 

 

A forma genérica a qual é abordado qualquer assunto relacionado aos povos indígenas 

brasileiros tem servido de mecanismo para manutenção do preconceito e discriminação, seja 

dentro dos muros de uma escola ou fora dela. Além disso, não é tarefa fácil tentar mudar esse 

panorama, uma vez que a ideia de “índio genérico”, como reflete Baniwa (2006), vem sendo 

reproduzido ao longo da história do Brasil, ganhando abrigo justamente nesse ambiente escolar. 

Os relatos e as análises de fontes de Varnhagen (s/d), ou mesmo da História produzida 

pelo IHGB em si, muitas vezes, por exemplo, ainda é a mesma narrativa que chega até as escolas 

brasileiras, especialmente no ensino de História. Podemos citar que é a mesma perspectiva que 

forma os professores que estão em sala de aula. Além disso, é também o mesmo discurso que 

perpassa o pensamento das autoridades do poder público e que é veiculado na mídia. 

Por outro lado, é possível discutir que, nas últimas décadas, essas populações têm 

participado mais efetivamente em decisões tomadas pelo Estado nacional que são relacionadas 

diretamente a elas. Reagindo devido a indignação com a imagem que foi construída e 

perpetuada sobre sua existência, demonstrando protagonismo. 

Além disso, consideramos que existem muitas formas de resistir e demonstrar 

protagonismo. Dessa forma, a fotografia a seguir pode nos leva a refletir a respeito: 
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Figura 1 - No Mato Grasso, jovem indígena da etnia Boe Bororo faz pintura corporal 

 
Fonte: Cotrim (2016a, p. 222) 

 

A imagem acima encontra-se na primeira página do capítulo 16, intitulado “Povos da 

América”, do volume 1 da coleção analisada, da Editora Saraiva. Dito isso, vale prestar atenção 

no primeiro trecho descrito no capítulo: 

 
O continente americano era habitado por diversos povos, como os tupis, os 

maias, os astecas e os incas. Esses povos, também chamados de ameríndios, 

desenvolveram uma rica produção cultural que incluía belas expressões 

artísticas. Como eram as sociedades dos indígenas americanos? (COTRIM, 

2016a, p. 222). 

 

De imediato, é possível perceber que a fonte faz citação aos povos indígenas da América 

como sujeitos do passado, ainda que a fotografia seja recente, do ano de 2015. Por outro lado, 

a respectiva imagem pode nos possibilitar pensar o histórico de dizimação das populações 

indígenas em território brasileiro. Assim, no momento em que o professor apresenta a seus 

alunos uma fotografia contemporânea de um jovem indígena tendo seu rosto pintado por outra 

pessoa, pode se tornar uma oportunidade de discutir a presença desses grupos não somente 

durante o período de colonização do Brasil, mas pode trazer o debate para a atualidade, opondo-

se, assim, a ideia de que não existem mais povos indígenas no século XXI no nosso país. 

Então, levando em conta que, ao longo da história do contato com o não indígena desde 

o período colonial, o docente tem em vista a possibilidade de discutir que os povos originários 

tiveram a necessidade de encontrar estratégias para tentar sobreviver diante desse choque de 

culturas, esclarecendo que uma das formas encontradas foi justamente negar ou omitir suas 

identidades, negando sua história, conforme salienta Baniwa (2006). 

A vergonha, fruto de um longo período de perseguição e discriminação, fez com que 

muitos indígenas, querendo esconder suas origens, se declarassem como caboclos, por exemplo, 

sendo uma tentativa comum de se aproximarem da branquitude e serem considerados mais 

“civilizados”. Contudo, desde a segunda metade do século passado, esses povos têm reafirmado 

suas raízes, deixando de lado a vergonha. Contudo, vale frisar que ainda persiste uma luta até 

mesmo para poder ser reconhecido. 

Nesse sentido, é interessante discutir que, desde os anos de 1970, de acordo com Bicalho 
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(2010), os povos indígenas do nosso país têm se organizado e lutado por direitos. Como fruto 

desse empenho, a Constituição Federal de 1988 reconhece a necessidade de uma legislação que 

atenda as diversas sociedades indígenas brasileiras, assegurando o direito ao território habitado, 

liberdade para a prática de seus costumes, bem como enfatiza a necessidade de um ensino 

escolar diferenciado, específico e bilíngue. 

Como afirma Almeida (2010), é justamente com a Constituição Federal de 1988 que, 

pela primeira vez no Brasil, os povos indígenas brasileiros deixam de ser tratados como 

tutelados pelo Estado, saindo do rol de sujeitos considerados como incapazes de agência, 

passando a serem os protagonistas de suas histórias. Assim, sendo otimistas, acreditamos ser 

possível afirmar que, desde a década de 1980, o Estado e as sociedades indígenas passam a lutar 

no mesmo lado. 

Assim, a partir da Constituição Federal de 1988, podemos afirmar que, as leis que antes 

buscavam a assimilação definitiva dos povos originários, agora têm como intenção assegurar o 

exercício e o direito à diferença. Por esse caminho, aparece um processo de reivindicação de 

uma educação que valorize as especificidades de cada povo indígena, atendendo as crianças, 

jovens e adultos. Além disso, tal reivindicação também refletiu na presença de estudantes 

indígena na ocupação de vagas no ensino superior, por exemplo. 

Sobre os processos próprios de ensino-aprendizagem em comunidades indígenas, 

resultado das mobilizações indígenas e de instituições indigenistas ao longo do processo de 

elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1988, a imagem a seguir pode ser de extrema 

relevância: 

 
Figura 2 - Sala de aula na aldeia Kuikuro, em Gaúcha, Mato Grosso 

Fonte: Cotrim (2016b, p. 231) 

 

A fotografia acima está dentro de um quadro explicativo em que o autor chama atenção 

para o processo em que o Estado brasileiro busca colonizar o interior do país, citando que não 

se trata de uma estratégia do período colonial, mas desempenhada no século passado pelo 

governo federal. Por sua vez, tal quadro é intitulado de “Parque Indígena do Xingu”, destacado 

no capítulo 13 do volume 3. 

Dessa forma, o texto discute o contexto de criação do Parque Indígena do Xingu (PIX), 

fazendo crítica à demarcação de terras, reconhecendo que “atualmente, a reserva tem mais de 

27 mil quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 5 mil indígenas que lutam constantemente 

para manter seu território protegido” (COTRIM, 2016b, p. 231). 

Diante da imagem supracitada, podemos visualizar algumas crianças e um professor 

indígena em uma sala de aula, mas é possível perceber que não se trata de uma escola comum, 
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haja vista que se trata de uma instituição de ensino elaborada para satisfazer as aspirações dos 

povos originários na contemporaneidade, tendo a seguinte legenda: 

 
No início da década de 2010 havia 68 professores, de 14 etnias, lecionando 

em 36 escolas localizadas nas aldeias e postos do Parque Indígena do Xingu, 

que é administrado pela Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão do 

governo federal. Na fotografia, de 2012, sala de aula na aldeia Kuikuro, em 

Gaúcha, Mato Grasso (COTRIM, 2016b, p. 231). 

 

Pensando a função da escola na sociedade nacional, parece complicado levar em 

consideração o favorecimento de uma instituição que, ao longo da história do Brasil, foi 

utilizada como mecanismo de destruição das cosmologias indígenas (PETERSEN; 

BERGAMASCHI; SANTOS, 2008). No entanto, a escola almejada e ressignificada pelas 

populações indígenas busca inverter esse papel da instituição de ensino e atribuir a ela um 

caráter de transformação. 

Contudo, vale salientar que a educação indígena acontece independentemente de ter ou 

não um prédio com uma faixa frontal escrito “escola”. Os processos de ensino-aprendizagem 

entre as populações indígenas acontecem a todo momento, podendo considerar desde o 

momento em que acordam e observam uma ave fazer seu ninho ou voar pelos céus, por 

exemplo. Por outro lado, a educação escolar indígena representa justamente os processos 

desenvolvidos a partir da mediação de conteúdos formalizados em um currículo e em uma 

instituição organizada especialmente para atender às especificidades dos primeiros habitantes 

do nosso país (BONIN, 2008). 

Essa educação ofertada em uma escola planejada aos moldes das vontades dos povos 

indígenas se apresenta como resultado de confrontos com a sociedade nacional. No mais, não 

podemos deixar de levar em conta a relevância de (re)pensar uma instituição que, foi pensada 

e perpetuada como inimiga da história e da cultura indígena. Dito isso, a escola indígena pode 

significar um instrumento de apoio, haja vista que, nessa instituição, os jovens podem obter 

maior conhecimento a respeito de sua cultura material, da sua língua, da sua história, bem como 

ter ciência do histórico de dizimação no nosso país. 

Em suma, trazer a uma discussão a respeito da educação escola indígena para a sala de 

aula a partir da fotografia exposta acima pode consistir em um elemento para chegar até o 

protagonismo indígena no Brasil, uma vez que uma instituição bilingue, específica e 

diferenciada não é um presente oferecido pelo Estado, mas é resultado de empenho e 

mobilização dos povos originários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não adianta pensa um livro didático bem elaborado sem que haja uma formação 

adequada para aqueles que irão utilizá-lo em sala de aula. Assim, podem até disponibilizar 

dezenas de páginas de um livro didático a discutir a temática indígena de forma sensível e 

condizente com a realidade dos povos, mas, sem uma formação satisfatória, o professor não vai 

conseguir dominar o assunto, muito menos discuti-lo em sala de aula. 

Fora isso, vale considerar que o livro didático é um material de apoio ao docente. Não 

podemos esquecer disso! Então, há um perigo quando tal material auxiliar acaba se tornando 

uma muleta para o professor. Pensando assim, como já adiantamos, mesmo tendo em vista a 

necessidade de discutir também a própria formação inicial oferecida a professores de História 

para a Educação Básica, em especial, que estão em sala de aula, nos questionamos sobre os 

povos indígenas nos livros didáticos. 

Para além das vias de fato, consideramos que existem diferentes maneiras de discutir a 

resistência indígena ao longo da história do nosso país. Sendo assim, torna-se relevante atentar 
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para as imagens de indígenas que estão fazendo uso de cocar e/ou usando grafismo nos seus 

próprios corpos na contemporaneidade. Por esse caminho, considerando o papel de uma 

educação escolar bilingue, específica e diferenciada, conforme é tratado por Bergamaschi e 

Medeiros (2010), até mesmo uma fotografia de estudantes e professor indígenas sentados em 

uma sala de aula, por exemplo, pode significar mais do que um casual momento de ensino-

aprendizagem. 

Assim sendo, a título de conclusão, identificamos que o uso do livro didático enquanto 

fonte de pesquisa histórica e/ou como material didático, auxilia pensar sobre as mobilizações e 

situações de resistências ao extermínio, invisibilidade e silenciamento dos povos originários ao 

longo da história do Brasil. 

Contudo, para se desvencilhar de um ensino que privilegia a história dos vencedores, 

dos grandes homens e que deixa os sujeitos e grupos marginalizados fora de perspectiva, seria 

preciso debater para além do livro didático. Portanto, também compreendemos que a formação 

inicial de professores de História, por exemplo, deve ser levada em conta, percebendo que, sem 

uma formação capaz de apresentar as populações indígenas brasileiras ou africanidades, tais 

temática não chegarão até à sala de aula, na escola. 

Dessa forma, entendemos a relevância dos cursos de licenciatura no processo de 

aplicabilidade do ensino da temática indígena e efetividade da Lei Federal 11.645 de 2008. É 

possível dizer que não existe possibilidade de êxito considerando apenas o viés da legalidade e 

obrigatoriedade da legislação sem pensar o lado atitudinal dos sujeitos envolvidos nesse 

processo. 
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ENSINO DE HISTÓRIA:  

concepções dos docentes a partir do uso do cinema numa abordagem interdisciplinar 
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RESUMO 

O artigo tem como objetivo analisar as concepções e práticas dos professores de 

História a partir do uso do cinema como recurso didático numa abordagem 

interdisciplinar. O estudo foi conduzido por meio de discussões teóricas de autores 

sobre a temática de ensino de História no Brasil, como Abud (1998) e Bittencourt 

(2011) que relacionam o cinema e o ensino de História, além de Fonseca (2009) e 

Saliba (1993). Quanto à formação docente e currículo, recorre-se aos estudos de 

Lopes; Macedo (2011), Veiga (1995) e Candau (2001); e interdisciplinaridade com 

Japiassu (1994) e Fazenda (2008; 2011). A pesquisa tem natureza exploratória por 

meio de um questionário fechado aplicado aos professores de História, sendo 

levantadas informações sobre suas práticas. O interesse em abordar essa temática, 

surge devido aos desafios enfrentados no cotidiano escolar ao lecionar na atualidade. 

Considera-se que o estudo pretende contribuir com reflexões que possibilitem uma 

análise das metodologias utilizadas na prática docente, buscando um novo olhar e 

novos fundamentos teóricos metodológicos no currículo de História. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; Cinema;  Prática Docente; 

Interdisciplinaridade 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ensino de história na contemporaneidade vêm ocorrendo o aumento de “imagens 

tecnológicas” como recurso didático, provenientes de aparelhos eletrônicos, como filmes, 

fotografias e imagens informáticas dos softwares. “Essas imagens, com suas especificidades, 

são produzidas diferentemente, sendo algumas delas criadas como material didático e outras, 

posteriormente, transformadas em recursos didáticos, como é o caso de filmes de ficção ou 

fotos” (BITTENCOURT, 2011, p. 360). 

O cinema se apresenta como uma possibilidade metodológica que contribui 

positivamente para o ensino e para a aprendizagem de História, pois as obras ficcionais e os 

documentários são registros importantes para a compreensão de um determinado contexto 

histórico, que com os devidos cuidados, podem ser utilizados como estratégias de ensino no 

processo de construção do conhecimento histórico. “Acredita-se que produções ficcionais e 

documentários são registros importantes da nossa história que enriquecem a formação do 

professor e as atividades de ensino e aprendizagem de História” (FONSECA, 2009, p. 249). 
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O cinema pode trazer diversas possibilidades e significados no processo de construção 

do conhecimento. Assim, “o filme também é produzido, ele irradia um processo de pluralização 

de sentidos ou de verdades – e, da mesma forma que na História, o filme é uma construção 

imaginativa que necessita ser pensada e trabalhada interminavelmente” (SALIBA, 1993, p. 94).  

A utilização desse recurso didático necessita também de uma apropriação adequada, 

pois devemos analisar como os docentes abordam o conhecimento histórico, se é desenvolvido 

no aluno uma postura crítico-reflexiva. “O filme é uma fonte em potencial e, por isso, deve ser 

objeto de crítica e avaliação. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que todo filme, independente 

do gênero (ficção ou documentário, comédia ou drama), é produto direto do tempo em que foi 

feito” (FERREIRA; FRANCO, 2013, p. 159). Desse modo o autor, afirma que: 

 
O filme, compreendido como um objeto de análise traz consigo aspectos que 

ultrapassam os objetivos de quem o criou, porque sua produção está sempre 

inserida numa realidade histórica. Sua utilização como recurso didático 

pressupõe um exercício crítico, no qual professores e alunos deverão tornar-

se aptos a ler. Considerando esses elementos, o filme pode ser um poderoso 

aliado para discussão de comportamentos, visões de mundo, valores e 

identidades de uma sociedade em um dado momento histórico (FERREIRA; 

FRANCO, 2013, p. 161). 

 

O professor de História exerce função importante no processo de condução do 

conhecimento, além de ser um dos principais responsáveis na formação de opinião da sociedade 

e consciência histórica. Entretanto, existem também os desafios no processo de aprendizagem 

que resultam na avaliação de suas estratégias de ensino, sendo relevante refletir sobre sua 

prática docente e os recursos didáticos utilizados em sala de aula.  

De acordo com Japiassu (1994) a interdisciplinaridade nos permite a abertura de um 

novo nível de comunicação e abandonar os velhos caminhos da racionalidade tradicional. 

“Nenhuma disciplina, nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de experiência deve ser 

excluído, nem a título de meio nem a título de fim, desse projeto de reunificação do saber” 

(JAPIASSU, 1994, p. 5). 

Partindo dessa inquietação em relação ao ensino de História, algumas questões foram 

elencadas: Como podemos utilizar a interdisciplinaridade no ensino de História? Como o 

cinema pode contribuir no processo de construção do conhecimento histórico? Como o 

professor se apropria desse recurso didático?  

Este trabalho tem como campo de investigação o ensino de História, a partir da análise 

interdisciplinar do uso do cinema como recurso didático no processo ensino-aprendizagem de 

História. O conceito de “recurso didático” que utilizaremos será a estratégia utilizada pelo 

professor para apresentar determinado conteúdo, que pode ser em parceria com outras 

disciplinas, trazendo possíveis articulações interdisciplinares.  

A pesquisa tem como objetivo analisar as concepções e práticas dos professores de 

História a partir do uso do cinema como recurso didático numa abordagem interdisciplinar. 

Quanto à relevância desse trabalho para o ensino, é pertinente por possibilitar uma análise das 

metodologias utilizadas na prática docente, buscando um novo olhar e novos fundamentos 

teóricos metodológicos no currículo de História.  

A metodologia utilizada foi conduzida em uma discussão teórica sobre ensino de 

História no Brasil, com Abud (1998), Bittencourt (2011), autores que relacionam o cinema e o 

ensino de História, como Fonseca (2009) e Saliba (1993). No que se refere aos conceitos de 

formação docente e currículo, buscou-se os estudos de Lopes; Macedo (2011), Veiga (1995) e 

Candau (2001) e interdisciplinaridade com Japiassu (1994) e Fazenda (2008; 2011).  

Por fim, foi aplicado um questionário fechado aos professores de História, sendo 

levantadas informações sobre suas práticas, traçando um perfil do professor, identificando quais 
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os recursos didáticos utilizados e aprofundando questões sobre o uso do cinema em sala de aula. 

Quanto aos sujeitos da pesquisa, foram seis professores de História da cidade de Mossoró-RN, 

que estão em exercício docente em escolas públicas. 

 

ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DO CINEMA 

 

  A História foi construída como disciplina autônoma a partir da criação do colégio D. 

Pedro II, em 1837. De acordo com Kátia Maria Abud (2009), o Colégio D. Pedro II foi criado 

com a finalidade de formar os filhos da nobreza da Corte do Rio de Janeiro, para prepará-los 

para o exercício do poder. No ano seguinte, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), que buscava dar uma identidade à nação brasileira.  O Colégio D. Pedro II 

e o IHGB representam, na segunda metade do século XIX, as aproximações de produção do 

conhecimento histórico que possuíam os mesmos conceitos. 

No século XX, diferentemente de uma historiografia anterior de cunho positivista, na 

qual o conceito de fonte era restrito a documentos escritos e oficiais, as novas perspectivas 

historiográficas por meio da Nova História possibilitaram análises históricas mais amplas com 

novos temas, objetos e métodos. Assim, “novos textos, tais como a pintura, o cinema, a 

fotografia etc., foram incluídos no conjunto de fontes dignas de fazer parte da História e 

passíveis de leitura por parte do historiador” (CARDOSO; MAUAD, 1997, p. 412). 

A presença de tais recursos no ensino de História ganha notoriedade a partir dos estudos 

da Nova História Cultural na década de 1980, que promoveram uma verdadeira revolução no 

campo historiográfico, possibilitando novos temas e enfoques quanto ao uso de fontes 

históricas. 

Desse modo, Mauad (1996) salienta que a História proclamou sua independência dos 

textos escritos ampliando a natureza de fontes, passando a compreender documentos escritos, 

processos, imagens, fotografias, objetos materiais, depoimentos orais e testemunhos. Para a 

pesquisadora, “a iconografia e a literatura apresentaram-se como fontes históricas de excelência 

das anteriores, mas que demandavam do historiador uma habilidade de interpretação com a qual 

não estava aparelhado” (MAUAD, 1996, p. 78). Ao longo do século XX, de acordo com 

Fonseca (2009), começam a surgir propostas abordando as vantagens e riscos do cinema 

trabalhados no ensino de História. 

 
No Brasil, a ideia de vincular, colocar o cinema a serviço da educação e do 

ensino de História motivou elites e dirigentes educacionais, educadores, 

sobretudo os escolanovistas, e também historiadores ao longo do século XX. 

Ensaios, obras didáticas, jornais, relatórios, revistas especializadas passaram 

a publicar comentários, análises, sugestões, propostas de trabalho didático 

mostrando as vantagens e riscos de utilização do cinema no ensino de História 

(FONSECA, 2009, p. 199-200). 

 

Conforme Fonseca (2009), o ensino de História deveria situar o indivíduo no espaço, no 

tempo e na sociedade em que vive como sujeito ativo, capaz de compreender e transformar a 

sociedade. “O professor não é mais aquele que apresenta um monólogo para os alunos ordeiros 

e passivos que, por sua vez, “decoram” o conteúdo. Ele tem o privilégio de mediar relações 

entre os sujeitos, o mundo e os conhecimentos” (FONSECA, 2009, p. 212). É importante que 

os novos recursos, não sejam apenas instrumentos, mas desencadeiem transformações: 

 
O importante é que os novos recursos, como o computador, a televisão, o 

cinema, os vídeos, não sejam usados apenas como instrumentos, mas se 

tornem capazes de desencadear transformações estruturais na velha escola. Só 

assim a função do professor pode ser revitalizada, libertando-o da aula de 
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saliva e giz e estimulando o aluno a uma posição menos passiva e mais 

dinâmica. Como fazer, é um desafio para a imaginação [...] (ARANHA, 1996, 

p. 239). 

 

O cinema contribui no processo de construção do conhecimento, pois aborda de forma 

diversificada a contextualização de diversos períodos históricos, com muitos detalhes que na 

maioria das vezes só a leitura não disponibiliza. De acordo com Silva (2012), o recurso 

cinematográfico possibilita inúmeros benefícios no processo de ensino e aprendizagem, mas é 

preciso ressaltar o papel do professor que, além de mediador, precisa ser um conhecedor da 

metodologia aplicada.  

 

INTERDISCIPLINARIDADE E CURRÍCULO: conceitos e práticas 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais3 (PCN) orientam para o desenvolvimento de um 

currículo que considere a interdisciplinaridade como algo que vá além da justaposição de 

disciplinas. O desafio de um trabalho interdisciplinar precisa “partir da necessidade sentida 

pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar algo que desafia 

uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar” (BRASIL, 1998, p. 88-89). 

O professor de História pode trabalhar com professores de outras disciplinas de forma 

conectada, resultando em aulas mais dinâmicas e atrativas para os educandos. Em sintonia com 

esta realidade é possível estabelecer uma relação didática entre o cinema e as disciplinas de 

História e Geografia, trabalhando a interdisciplinaridade em sala de aula, com objetivo de 

perceber as possibilidades da utilização do cinema como estratégia reflexiva e promotora de 

aprendizagens significativas.  

Conforme Fazenda (2008), se definirmos interdisciplinaridade como junção de 

disciplinas é pensar o currículo apenas na formação de sua grade, porém se pensarmos como 

atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura 

do lugar onde se formam os professores e alunos. Subentende-se então, que a 

interdisciplinaridade auxilia o aluno a entender como as diferentes matérias estão interligadas 

por assuntos que se complementam, não pode se pensada apenas como integração de conteúdos 

e métodos: 

 
Mas basicamente no nível de integração de conhecimentos parciais, 

específicos, tendo em vista um conhecer global. Pensar a integração como a 

fusão de conteúdos ou métodos, muitas vezes significa deturpar a ideia 

primeira de interdisciplinaridade (FAZENDA, 2011, p. 12). 

 

Fazenda (1996), na busca pela definição do conceito de interdisciplinaridade, afirma 

que “É uma atitude coerente, que supõe uma postura única frente aos fatos, é na opinião crítica 

do outro que fundamenta-se a opinião particular. Pressupõe uma atitude engajada, um 

comprometimento pessoal” (FAZENDA, 1996, p. 8).  

A definição de currículo a partir da década de 1990 é entendida como um território de 

disputas, sempre carregado de intencionalidades e de sentidos. “O currículo é visto como 

seleção de conteúdos, preocupado com o caráter contestado dessa seleção e os discursos 

associados aos enfoques críticos que problematizam o poder e os interesses” (LOPES; 

 
3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal, com o objetivo de orientar 

os educadores por meio da normatização de alguns fatores fundamentais relacionados a cada disciplina, são abertos 

e flexíveis e exigem adaptações para construção do currículo do estabelecimento de ensino. Esses parâmetros 

abrangem tanto a rede pública como a privada de ensino e são importantes por possibilitar um diálogo entre os 

documentos e as práticas existentes.  
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MACEDO, 2011, p. 17). 

Segundo Veiga (1995), o currículo não é um instrumento neutro. “Ele expressa uma 

cultura, passa ideologia e precisamos identificar os componentes ideológicos do conhecimento 

escolar que a classe dominante utiliza para manutenção de privilégios” (VEIGA, 1995, p. 27). 

Percebe-se que existem currículos que são formados por um corpo de disciplinas separadas e 

outros que valorizam a integração entre as mesmas.  

Para Candau (2011) “as práticas educativas deveriam estar marcadas pela dinamicidade, 

flexibilização, diversificação, diferentes leituras de um mesmo fenômeno, diversas formas de 

expressão, debate e pela construção de uma perspectiva crítica plural” (CANDAU, 2001, p. 

158). 

Nas ponderações de Japiassu (1994) a interdisciplinaridade provoca atitudes de medo e 

de recusa, porque constitui uma inovação. “Todo novo incomoda. Porque questiona o já 

adquirido, o já instituído, o já fixado e o já aceito. Se não questionar, não é novo, mas 

“novidade”. O conservadorismo universitário tem um medo pânico do novo que questiona as 

estruturas mentais” (JAPIASSU, 1994, p. 1).  

O debate em torno da integração entre as disciplinas nos currículos escolares vem 

ganhando amplitude no Brasil a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com a sua 

discussão nos currículos oficiais. 

 
No caso de História e Geografia, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

do Ensino Fundamental ofereceram referenciais importantes às discussões que 

ancoraram a elaboração deste documento. [...] No Ensino Médio, à História e 

à Geografia integram-se e articulam-se a Filosofia e a Sociologia (BRASIL, 

2010, p. 26). 

 

O currículo para Ensino de História passa a compreender o cinema como um recurso 

didático na educação básica. Vale salientar o desafio dos professores de trabalhar tais recursos 

numa abordagem interdisciplinar. Sobre o discurso cinematográfico, Seabra (2016), afirma que 

o tempo e o espaço são duas categorias fundamentais da narrativa fílmica, sendo que o segundo, 

o espaço, é um segmento para o qual a narrativa remete a partir da imagem, convidando o 

espectador a situar-se numa realidade física, aquela onde o narrado se passa, ou histórica, 

quando o contado remete também para uma realidade física pré-existente como são, por 

exemplo, os filmes de evocação histórica.  

Para ocorrer à efetivação da interdisciplinaridade, Fazenda (2011) nos afirma que é 

necessária uma formação adequada que pressuponha um treino na arte de entender e esperar, 

um desenvolvimento da criação e imaginação. “A importância metodológica é indiscutível, 

porém é necessário não fazer dela um fim, pois interdisciplinaridade não se ensina nem se 

aprende, apenas vive-se, exerce-se e, por isso, exige uma nova pedagogia, a da comunicação” 

(FAZENDA, 2011, p. 11). 

A História, considerada como campo de produção do conhecimento, possui forte relação 

interdisciplinar com a Geografia, fazendo um diálogo entre tempo e espaço, como nos aponta 

Barros (2010): 

 
À parte o fato de se ter o “homem” e as sociedades humanas como objeto de 

estudo em comum – por ser este o universo obrigatório de estudo partilhado 

entre a História e a Geografia Humana – pode-se dizer que o Espaço é o grande 

mediador das relações entre estas duas disciplinas irmãs. Em que pese que esta 

‘consciência da espacialidade’ seja hoje bem compreendida pela maioria dos 

historiadores como fator fundamental para a definição da própria História, 

pode-se dizer, todavia, que esta consciência, já plenamente desenvolvida, foi 

uma conquista da historiografia do último século (BARROS, 2010, p. 67). 
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A utilização de filmes e documentários constitui uma fonte de informação, entretanto, a 

escolha dessas obras e a forma de abordagem do conteúdo devem ser bastante criteriosas. Ao 

trabalhar com esse recurso didático, o educador deve planejar a aula de forma a explorar o 

conteúdo do filme. Sendo assim, a escolha é muito importante, visto que obras tendenciosas e 

que distorcem os fatos históricos devem ser evitadas. Diversos conteúdos de História podem 

ser debatidos em Geografia e vice-versa, através de filmes e outros recursos didáticos, 

proporcionando condições para uma reflexão crítica dos acontecimentos.  

Métodos mais eficazes de ensino interdisciplinar vêm sendo procurados, mas fica difícil 

fazê-lo se o professor não tiver apoio e recursos por parte da administração escolar, cabendo a 

eles desenvolver atividades conjuntas com professores de diferentes áreas do saber e 

disponibilizar salas com recursos tecnológicos que ajudem nas reflexões propostas durante as 

aulas.  

 

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOCENTE 

 

Como forma de identificar as concepções dos docentes de História referente ao uso do 

cinema como recurso didático numa abordagem interdisciplinar, elaboramos um questionário 

fechado com 10 questões objetivas e discursivas. Os sujeitos da pesquisa foram seis (6) 

docentes que estão em exercício docente em escolas públicas de Mossoró-RN. Nesse 

questionário efetuamos a coleta das concepções prévias dos professores sobre 

interdisciplinaridade e as possibilidades de ensino com a utilização do cinema como recurso 

didático. Nessa conjuntura, abordaremos as indagações que foram realizadas no questionário e 

as respectivas análises dos dados. Na primeira questão, indagamos:  

1) Como você conceitua interdisciplinaridade?  

Durante a análise das respostas, verificamos que três professores (50%) entendem que 

a interdisciplinaridade consiste em um diálogo entre as disciplinas e três professores (50%) 

afirmaram que são conteúdos em comum entre duas ou mais disciplinas. Desse modo, percebe-

se que os professores conceituam interdisciplinaridade como conteúdos em comum que 

possibilitam o diálogo entre as disciplinas.  

2) Quais os recursos didáticos que você utiliza para desenvolver a interdisciplinaridade? 

A respeito desse questionamento, quatro professores (66%) afirmou que tentaram trazer 

a interdisciplinaridade trabalhando de forma conjunta com professores de áreas diferentes 

identificando temas convergentes; e somente um docente (34%) utiliza como recurso conteúdos 

digitais como textos, reportagens que facilitem o desenvolvimento.  

3) Qual a importância do currículo interdisciplinar para o ensino de Historia?  

Os docentes foram unânimes ao afirmar que é relevante tanto para o professor quanto 

para o aluno, pois desenvolve o aprendizado de forma mais eficaz, abrangendo diversas 

disciplinas durante a construção do conhecimento. 

4) A interdisciplinaridade foi trabalhada durante sua graduação?  

Analisamos que todos os professores classificam como insuficiente o que foi abordado 

durante o período de graduação, pois eram trabalhados teóricos sobre a temática, porém não 

visavam explorar o tema na prática docente e como poderia ser trabalhado no cotidiano. 

5) Qual a sua opinião referente  utilização do cinema como recurso didático?  

Nessa análise, chegamos à conclusão que 100% consideram a utilização do cinema 

relevante, pincipalmente os filmes como recurso didático, pois ajudam na contextualização dos 

conteúdos abordados durante as aulas, além de diversificar as aulas, com outros recursos além 

da leitura. 

6) Na sua opinião a utilização do cinema como recurso didático é complementar aos outros 

recursos?  
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Foi observado que todos os docentes consideram complementar, assim como os outros 

recursos também são complementares, pois nenhum recurso é completo. Precisam-se buscar 

novas estratégias para abordar os conteúdos de forma mais completa e diversificada. Podemos 

concluir que os docentes se apropriam do cinema como recurso didático de forma 

complementar a outros recursos como forma de dinamizar as aulas, trazendo um novo olhar 

sobre diversos contextos históricos.  

7) Quais metodologias de ensino são utilizadas para lecionar seu conteúdo no ambiente 

escolar? 

Referente a essa pergunta, quatro docentes (66%) afirmam que utilizam o livro didático 

e slides; e dois professores (34%) informam utilizar além desses dois destacados anteriormente, 

filmes e documentários como recurso didático com frequência em suas aulas.  

8) Caso utilize a interdisciplinaridade em sua prática docente, quais as disciplinas que 

costuma fazer o diálogo? 

Constatamos que 100% utiliza a interdisciplinaridade em sua prática docente como já 

foi exposto em pergunta anterior e a respeito das disciplinas, 66% utiliza as disciplinas História 

e Geografia, pois são disciplinas mais próximas, mas destacam a possibilidade para outras 

disciplinas e 34% utilizam além de História e Geografia, filosofia e sociologia. 

9) Quando você aborda a interdisciplinaridade em sala de aula, os alunos tem uma 

aceitação referente a metodologia ou buscam fazerem diferenciações entre as disciplinas? 

Todos os docentes informaram que de início é uma surpresa para a turma, pois os 

discentes informam que tal conteúdo não é da disciplina, mas depois passam a gostar da ideia 

e fazer a interação com outras disciplinas.  

10) Caso já tenha utilizado filmes como recurso didático em sala de aula, quais foram 

utilizados e por quê? 

Os filmes mais utilizados segundo os docentes foram Guerra do fogo (1982), Tempos 

modernos (1936), O nome da rosa (1986) e Tão forte tão perto (2012). As justificativas foram 

que são filmes bem realísticos e que retratam de forma simples diversos períodos e 

acontecimentos históricos.  

Outras possibilidades de filmes foram pensadas pelos docentes em sala de aula buscando 

a interdisciplinaridade, entre eles: “O ano em que meus pais saíram de férias” (2006). Esse 

filme retrata o período histórico de 1970, quando os pais de Mauro precisam inesperadamente 

viajar e o deixam sob os cuidados de seu vizinho judeu em uma comunidade, o Bom retiro, 

Bairro de São Paulo. O filme aborda as marcas da ditadura brasileira na vida familiar e podem 

ser trabalhados temas como: a ditadura militar no Brasil, diversidade cultural e miscigenação. 

Temas que podem ser abordados tanto na disciplina de História como Geografia, trazendo 

elementos de cada disciplina para aprofundar o conteúdo. 

Outra sugestão é “Good Bye Lenin, de Wolfgang Becker” (2003), onde contextualiza a 

história da Sra.Kerner, uma socialista ativista que sofre um ataque cardíaco ao ver o filho ser 

preso durante uma manifestação contra o regime vigente. Quando a mesma acorda do coma, 

após a queda Muro de Berlim (1989) a Alemanha foi reunificada, prevalecendo o sistema 

capitalista, porém o médico recomenda que a mesma não tenha emoções fortes e seu filho luta 

para fingir que nada mudou. Através do conteúdo exposto e apresentação do filme, pode ser 

abordado em sala de aula como desencadeou a Guerra Fria, suas transformações no espaço 

mundial e os impactos no território da Alemanha, enfatizando aspectos políticos, econômicos e 

familiares. 

Para abordarmos conteúdos referentes aos modelos de produção Taylorismo e Fordismo, 

podemos utilizar “Tempos Modernos” (1936), protagonizado por Carlitos, personagem de 

Charles Chaplin.  O filme mostra a vida de operários com a revolução industrial, onde houve a 

passagem da produção artesanal para em série. Os operários eram submetidos a uma forma de 

produção que visava maior lucro independente de suas condições de trabalho, sem condições 



 

 

139 

físicas e psicológicas. A questão da alienação física e ideológica é abordada de forma irônica 

por Charles Chaplin. O filme é uma crítica ao sistema capitalista e modo de produção industrial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As concepções dos docentes analisados através do questionário revelam que a grande 

maioria dos perfis dos professores busca inovar nas aulas e que utilizam em sua maioria 

metodologias como o livro didático, slides e filmes. Foi unânime a opinião sobre a importância 

do cinema como recurso didático e a interdisciplinaridade para aprender História e referente ao 

uso de filmes, todos consideram o recurso como sendo complementar ao livro didático, ou seja, 

não devem ser utilizados individualmente, assim como outros recursos também não, pois 

nenhum é absoluto.  

Referente à utilização de tecnologias audiovisuais, a realidade de muitas escolas 

brasileiras em grande maioria públicas, sofrem de carência, tanto na falta de estrutura física, 

quanto à falta de habilidade de alguns professores com determinadas tecnologias, o que pode 

justificar a escolha por um ensino tradicional, que só valoriza a utilização do livro didático, 

aulas expositivas e memorização. Diante da diversidade de recursos didáticos que a sociedade 

nos oferece, o professor de História, deve buscar se capacitar para o uso dessas novas 

tecnologias, pois possibilita um aprendizado mais diversificado e atrativo aos alunos, pois elas 

estão presentes no cotidiano dos mesmos.  

 
Ensinar História é ir muito além dos fatos, das datas comemorativas ou até 

mesmo do uso de questionário. O uso de uma personagem da história ou de 

um tema ligado a ela não quer dizer que aquelas imagens sejam um retrato fiel 

da verdade. Logo, o uso do cinema só é válido quando inteirado com a leitura 

e contextualizado com a sociedade atual e o conhecimento da historiografia 

corrente, propiciando o entendimento das entrelinhas, ou seja, decifrando o 

que está implícito no filme (NASCIMENTO, 2008, p. 12). 

  

Destarte, proposta interdisciplinar é um suporte relevante para a prática docente, sendo 

um recurso fundamental para o professor e utilizamos como exemplo na nossa pesquisa, uma 

relação didática entre o Cinema e as disciplinas de História e Geografia. Através de filmes que 

trazem elementos que podem ser abordados em ambas as disciplinas, dessa forma 

complementando-se. Desta forma, o professor deve buscar ir além para construir uma ação 

pedagógica interdisciplinar, ampliando a formação dos alunos. Diante disso, um 

reposicionamento do currículo escolar diante de uma postura interdisciplinar propicia uma 

intervenção educativa dialógica, aberta e ampla. 

O cinema contribui no processo de construção do conhecimento, pois aborda de forma 

diversificada a contextualização de diversos períodos históricos, com muitos detalhes que na 

maioria das vezes só a leitura não disponibiliza. Portanto, as concepções dos docentes que foram 

analisados consideram a utilização do cinema relevante, pincipalmente os filmes como recurso 

didático, pois ajudam na contextualização dos conteúdos abordados durante as aulas, além de 

diversificar as aulas, com outros recursos além da leitura.  

Podemos concluir que os docentes se apropriam do cinema como recurso didático de 

maneira complementar a outros recursos como uma alternativa de dinamizar as aulas, trazendo 

um novo olhar sobre diversos contextos históricos.  
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O USO DA LEITURA DE IMAGENS UTILIZANDO APLICATIVOS COMO 

INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM NAS AULAS DE HISTÓRIA 

 
Vânia Karla Dantas Ricardo1 

 

 
RESUMO 

Um dos objetivos desta pesquisa é analisar como as representações das imagens 

podem colaborar no processo de ensino e aprendizagem nas turmas do Ensino 

Fundamental II, em destaque, a disciplina de História relacionando as tecnologias 

digitais. Pensando neste contexto, investigaremos as metodologias aplicadas nas 

turmas da Escola Municipal Francisco Soares da Costa-Ipanguaçu/RN, incluindo a 

iconografia nas atividades realizadas nos aplicativos Google Forms, Movie Maker e 

o VideoScribe. Para tanto, evidenciaremos as contribuições dos softwares na 

organização das atividades e na dinamização do conhecimento, possibilitando a 

inserção das relações ensino e aprendizagem. A discussão posta aqui é investigar 

como o ensino de História pode ser representado ao uso das imagens e da tecnologia 

por meio de práticas iconográficas. Assim, utilizaremos a pesquisa exploratória e 

participante a fim de conhecer os percursos do ensino de História incluídas nas aulas 

do 6º ao 9º na escola já mencionada no ano de 2020. Considerando a temática, do 

ensino de História a partir das imagens, abordaremos partindo das reflexões de Le 

Goff (1990) sobre a euforia da fotografia, geradora de memórias e recordações, como 

também nas reflexões de Peter Burke (2004) pontuando a ‘invisibilidade visual’, 

trazemos as enfatizações de Santos et al (2012) elencando os meios audiovisuais de 

um ponto de vista pedagógico e próximo da realidade dos alunos. Para estas 

discussões iniciais, apresentaremos corroborações de vários autores e pesquisadores 

que evidenciam a temática que vem sendo pesquisada, além dos dados gerados pelas 

atividades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino e Aprendizagem; Imagens; Representação; 

Iconografia 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta as possibilidades do uso das imagens, desde a interpretação dos 

signos visuais a contextualização a partir da iconografia, compartilhada nos aplicativos com os 

alunos do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Francisco Soares da Costa-

Ipanguaçu/RN, na disciplina de História durante o ensino remoto no ano de 2020. 

A iconografia deve ser analisada como fonte histórica, como processo de aprendizagem 

e durante as aulas remotas esse contexto foi desenvolvido, ora por meio das tecnologias digitais, 

ora por meio das atividades impressas. 

 Vale destacar, que a iconografia amplia a dimensão de aprendizagem dos alunos, indo 

além da evidência. Parafraseando Burke (2004) as imagens possibilitam entender o passado 

como se estivesse vivendo o passado, ou seja, as imagens representam as evidências históricas 

como uma ‘testemunha ocular’. 

Representando estas considerações no ensino de História, evidenciam ações e 

metodologias importantes nas discussões escolares e acadêmicas. A história caminha nas 

diversidades de fontes, sejam escritas, orais, materiais ou iconográficas. Mas, do que o acesso 

às diversidades de fontes é a análise pelo crivo das fontes históricas. 

 
1 Graduada em Licenciatura em História pela UERN. Graduanda em Licenciatura em Informática pelo IFRN. 

Aluna especial do POSENSINO na disciplina (História e memória no ensino Brasil). 
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Para tanto, cabe aos historiadores, pesquisadores, professores e alunos destacar os 

diferentes tipos de fontes e análises, de acordo com as ponderações e conteúdos a serem 

pesquisados. Nesta pesquisa, iniciaremos considerações acerca do uso das imagens inseridas 

nos conteúdos e atividades gerados e aplicados nos aplicativos, Google Forms, Movie Maker e 

VideoScribe. 

Considerando o ensino remoto e as dificuldades que é ensinar a distância, 

desenvolvemos o ensino a partir das tecnologias, utilizando tanto nos conteúdos quanto nas 

atividades o ensino a partir dos aplicativos, Google Forms, que tratar-se de um aplicativo do 

‘Google’ denotado por Mota (2019) como sendo um gerador de formulários a partir da planilha 

no Google Drive. Já o VideoScribe, segundo Silva et al (2019) é um recurso que utiliza a 

linguagem audiovisual. Outro aplicativo utilizado foi o Movie Maker que realiza edições de 

vídeos que utilizamos para editar as aulas e compartilhar posteriormente com as turmas. 

Ponderando o uso das imagens no ensino de História, a partir das inquietações, das 

possibilidades tecnológicas e das intencionalidades ilustrativas. Essas inquietudes, por tantas 

vezes questionadas no cotidiano escolar, no qual, o aluno por tantas vezes crítica sobre a 

quantidade de texto das atividades e, ainda, da falta das figuras, dos desenhos, da ilustração. 

Sem contar ainda, da falta desse contexto relacionado com as tecnologias. 

Acreditamos que muitos professores e alunos já ficaram cansados diante de uma 

atividade que o texto parecia não ter fim e, as imagens não se faziam presente. Não estamos 

referenciando, que a leitura não é importante, ela se faz importante, deve ser problematizado 

nas explanações e atividades. Mas, faz-se importante também, a dinamização da leitura das 

imagens, principalmente no ensino remoto, que Alves (2020) chama atenção sobre os desafios 

e as possibilidades vivenciados durante o ensino a distância. 

Nas primeiras análises trazemos em pauta, as contribuições da iconografia na conjuntura 

das atividades realizadas no ensino remoto na Escola Municipal Francisco Soares da Costa, nas 

turmas do 6º ao 9º ano na disciplina de História.  

Para tanto, questionamos como o ensino de História pode ser representado ao uso das 

imagens e das tecnologias a partir das práticas iconográficas. Como os conteúdos e as atividades 

podem contextualizar a dimensão histórica utilizando a ilustração? Como este cenário de 

iconografia pode ser lançado no contexto das aulas remotas? 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA E A REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS NO ENSINO 

REMOTO 

 

 O uso das imagens no ensino de história se faz cada vez mais presente seja nos livros 

didáticos, nos livros literários, no cinema, nas histórias em quadrinhos, nos meios tecnológicos, 

entre outros.  

 Neste sentido, Litz (2009) destaca que o uso das imagens propicia ao aluno 

possibilidades de criticidade, no qual este pode posicionar-se em discussões da sociedade e 

produzir novos conhecimentos a partir da significação da iconografia. 

 Ainda seguindo o pensamento de Litz (2009, p.9) sobre o processo de aprendizagem 

frente aos estudos dos processos históricos, entendendo que: 

 
para poder pensar de maneira mais significativa o uso da imagem no ensino 

de história, faz-se necessário refletir, primeiro, sobre como o aluno constrói 

seu conhecimento histórico, lembrando que, tal conhecimento e sua 

apreensão, estarão diretamente ligados à maneira como ele o recebe e o 

articula, nesse caso, por meio da escola. Adquirir conhecimento histórico 

implica em se ter domínio do próprio conteúdo histórico bem como na 

reflexão e análise das formas de como ele foi elaborado, veiculado e 

preservado até nossos dias. 
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 Já para explicitar a iconografia Burke (2004) retrata como a representação das imagens 

a partir da leitura e das particularidades destacando a iconografia. Ou seja, ler nas ‘entrelinhas’ 

cada imagem a partir do método crítico. Abordando esta análise de conceitos evidenciando as 

relações da História atrelado ao tempo natural e cíclico, ou seja, as relações dos sujeitos com 

passado-presente ou presente-passado. Dessa forma, Le Goff (1990, p.30) referência que: 

 
É desejável que a informação histórica, fornecida pelos historiadores de ofício, 

vulgarizada pela escola (ou pelo menos deveria sê-lo) e os mass media, corrija 

esta história tradicional falseada. A história deve esclarecer a memória e 

ajudá-la a retificar os seus erros. Mas estará o historiador imunizado contra 

uma doença senão do passado, pelo menos do presente e, talvez, uma imagem 

inconsciente de um futuro sonhado? 

 

 Elencando tanto as pontuações de Burke (2004) e Le Goff (1990) tanto na leitura das 

expressões por meio das imagens, como na análise da memória e principalmente nos 

encadeamentos das histórias dos indivíduos considerando o passado e o presente. Esta 

intencionalidade histórica vivenciada na EMFSC tenta aproximar e relacionar os diversos 

cenários e diversidades históricas a partir das imagens. No qual, os alunos além do contexto 

textual têm a experiência com o uso das imagens.  

 Não podemos deixar de mencionar sobre o cenário da aula remota com apontamentos 

de Alves (2020, p. 350) ao destacar delineamentos acerca de ações durante a pandemia e 

posterior a pandemia, nesse contexto que:  

 
[...] que vem emergindo uma configuração do processo de ensino-

aprendizagem denominada Educação Remota, isto é, práticas pedagógicas 

mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, 

tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas como Teams 

(Microsoft), Google Class, Google Meet, Zoon (apud, GOMES, 2020) 

 

 Alves (2020) ainda evidencia os desafios a serem vencidos na Educação Básica, no 

cenário da mediação das tecnologias, entre eles, o acesso e o relacionamento das ferramentas 

culturais e tecnológicas. A educação pública brasileira já vivenciava uma série de problemas, 

incluindo a formação e a estruturação das escolas. 

Nesse processo, a pandemia tornou mais visíveis os problemas já existentes nas escolas 

brasileiras, como apresenta Alves (2020), havia uma pressa em propor atividade remota o que 

acabou incidindo na marginalização e na exclusão também de muitos alunos, nem todos alunos 

conseguem acompanhar o processo da aula, mesmo que se amplie as possibilidades de inserção, 

ainda podemos encontrar caminhos que levam à exclusão. Mas, mesmo com caminhos que 

incidem a exclusão devemos sim, ampliar as possibilidades e não encarar o ensino remoto com 

determinismo e ações mecanicistas, sobre este contexto Freire (1996, p. 59) destaca: 

 
Não há, nesta maneira mecanicista de compreender a História, lugar para a 

decisão humana. Na medida mesma em que a desproblematização do tempo, 

de que resulta que o amanhã ora é a perpetuação do hoje, ora é algo que será 

porque está dito que será, não há lugar para a escolha, mas para a acomodação 

bem comportada ao que está aí ou ao que virá. Nada é possível de ser feito 

contra a globalização que, realizada porque tinha de ser realizada, tem de 

continuar seu destino, porque assim está misteriosamente escrito que deve ser. 

A globalização que reforça o mando das minorias poderosas e esmigalha e 

pulveriza a presença impotente dos dependentes, fazendo-os ainda mais 

impotentes é destino dado. 



 

 

145 

  

Como bem menciona Freire (1996) devemos compreender a história considerando a 

curiosidade do aluno e também a historicidade do saber, destacando que os indivíduos são 

fazedores da história e, por fim compreender a história como possibilidade incluindo a 

comparação, a avaliação, a decisão, o rompimento, a ética e a política na prática educativa. 

 

O ensino de História nos conteúdos ilustrados no aplicativo VideoScribe e Movie Maker 

 

 O ensino de História proposto no ano de 2020 na EMFSC trouxe reflexões a partir do 

uso das imagens durante as aulas remotas, numa dimensão de aprendizagem a partir dos 

conteúdos e atividades realizadas a partir dos aplicativos: VideoScribe e Movie Maker.  Ao 

dinamizar os relatos históricos contextualizados na representação ilustrativa, que nos faz 

caminhar pelos caminhos da curiosidade e da investigação histórica. 

Então, porque não abarcar esta realidade para o ensino e para a pesquisa? Estudar não é 

apenas mudar de ano, ou fazer as avaliações porque é obrigado. Mas, ir além, contar e relatar a 

história numa perspectiva crítica com o uso da iconografia. 

Um dos conteúdos trabalhados com as turmas a partir do aplicativo Movie Maker foi 

um projeto interdisciplinar desenvolvido na EMFSC, ‘pandemias causas e consequências no 

nosso cotidiano’. Neste projeto tecemos a contextualização das principais pandemias já 

vivenciadas pela humanidade antes da COVID-19. 

 
Imagem 1: Histórico das pandemias - causas e consequências no nosso cotidiano 

 
Fonte: Arquivo gerado no Movie Maker e compartilhado no youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=mak2RtHUIyU&ab_channel=VaniaKarla) - 2020. 

 

Ao desenvolver o projeto na disciplina de História foi organizado o conteúdo por meio 

de gravações de áudio e imagens que refletiam sobre a ‘pandemia de Justiniano’, ‘a peste negra’, 

‘a gripe Russa’ e ‘a gripe espanhola’. Esse conteúdo foi organizado no Movie Maker, a imagem 

destacada acima já foi o vídeo compartilhado no 'Youtube', uma das ferramentas também 

utilizadas para expandir os vídeos produzidos. 

Outro aspecto a destacar é que os conteúdos aplicados de forma virtual não chegaram a 

todos os alunos, nem todos os discentes têm acesso a internet. Mas, diante de cenários de 

exclusão, as possibilidades dos registros de memórias vão além das aulas remotas.  

https://www.youtube.com/watch?v=mak2RtHUIyU&ab_channel=VaniaKarla
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Já com o aplicativo VideoScribe utilizamos a música de Raul Seixas a fim de 

contextualizar ainda mais a temática do projeto ‘pandemias, causas e consequências no nosso 

cotidiano’. Para a organização da história ilustrada selecionamos imagens que representassem 

o contexto da música e também identificasse os objetivos do projeto que é desenvolver ações 

que estejam relacionados às propostas pedagógicas, aos projetos interdisciplinares e à disciplina 

de História. 

 
Imagem 2 - Representação da música - o dia em que a terra parou - Raul Seixas. 

 
Fonte: Ilustração produzida no aplicativo VideoScribe e compartilhada no youtube -  Representação da Música: 

O dia em que a terra parou - Youtube (2020). 

  

 Pensamos, ao selecionar as imagens e o áudio (narração do slide), integralizadas na 

história ilustrada no aplicativo VideoScribe refletindo nas pesquisas de Le Goff (1990, pp 12-

13) a: “história das produções do espírito ligadas não ao texto, à palavra, ao gesto, mas à 

imagem, ou história do imaginário, que permite tratar o documento literário e o artístico como 

documentos históricos”. 

 Por fim, desde a gravação do áudio da música (narrado pela professora da disciplina de 

História) ao compartilhamento da história na conta do Youtube (conta da professora), 

importamos na significação do uso das imagens corroborando na construção do conhecimento 

histórico.  

 Nesse sentido, Guedes e Menegazzo (2017, p. 3) afirmam que as imagens são memórias 

e assim: “[...] são capazes de fazer com que, ao observá-las, cada um possa mergulhar em seu 

tempo, em sua historicidade e imaginar os fatos e as circunstâncias e a própria representação 

no contexto em que ela foi produzida”. 

 Para tanto, o trabalho com a ilustração visual possibilitou que os educandos 

identificassem e conhecessem parte das diversidades da história, de forma dinâmica 

intercalando com a música, com a ilustração, com as imagens e com as tecnologias.  

  

O ensino de História nas atividades desenvolvidos no aplicativo Google Forms 

 

 No aplicativo Google Forms realizamos algumas atividades incluindo os conteúdos: as 

Fontes Históricas, os projetos interdisciplinares, como o projeto ‘pandemias causas e 

consequências no nosso cotidiano’. Neste momento, evidenciaremos uma das atividades 

desenvolvidas na turma do 9º ano, a II Guerra Mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHCzisr_OfE
https://www.youtube.com/watch?v=QHCzisr_OfE


 

 

147 

Abordamos um dos conteúdos utilizados na turma do 9º ano com a temática, a ‘II Guerra 

Mundial’ representando as características e proporções do conflito numa dimensão da 

iconografia, interpretando tais cenários com as diversidades de fontes. Não é somente ler para 

copiar na avaliação, é contextualizar, os objetivos, as fases, as principais características, os 

efeitos, entre outros, referentes a II Guerra Mundial a partir da leitura das imagens. 

 Uma das questões compartilhadas com a turma do 9º ano da EMFSC foi sobre os 

educandos, explicar a compreensão do conteúdo estudado com base nas imagens que mais 

chamaram atenção. Durante a amostragem do conteúdo com a turma, os educandos 

representavam cada imagem identificando as características e o que entendiam acerca de cada 

imagem, o motivo da significação e representação da imagem. Destacamos as seguintes 

indagações dos alunos: 

 
1- A imagem que aparece às mulheres vestidas de soldado da tropa do 

exército, porque representa a força feminina; 2- A imagem que me chamou 

atenção no vídeo foi muito triste, pois parecia bombas sendo jogadas na terra. 

3- Eu escolhi uma imagem onde têm várias pessoas dentro de um bote, nela 

mostra sobreviventes, pessoas que sofreram, mas que no último momento 

foram salvas ou se salvaram. 4- A imagem que mostra várias pessoas usando 

pijama, me lembrou o filme O menino do pijama listrado e o nazismo. 

 

É destaque nas interpretações dos alunos além das imagens contextualizadas nas aulas 

a relação que estes realizam acerca das experiências vividas, em destaque filmes, a história das 

mulheres intercaladas nos relatos da II Guerra Mundial. 

Ao final do ano letivo de 2020 foi aplicado nas turmas um formulário de avaliação a 

fim de ouvir os alunos com relação ao uso das imagens, uma das questões propostas às turmas 

foi: se estes gostam que nas atividades tenham imagens que relacionem os conteúdos. Sobre 

este questionamento, 89,5% afirmaram que sim, enquanto 10,5% afirmaram que não. 

 
Imagem 3 - Opinião dos alunos da EMFSC de ter imagens nas atividades. 

 
Fonte: Dados obtidos a partir do Formulário Google (2021). 

 

 Ao final, questionamos aos alunos o que estes entendiam acerca da representação de 

imagens. Entre as opiniões dos alunos, destacamos: “1ª resposta: Descrevê-las. Apresentar 

imagens. 2ª resposta: É falar sobre o que você ver e sobre o que a imagem fala. 3ª resposta: A 

representação visual de uma pessoa ou de um objeto”.  

3 METODOLOGIA 

 A pesquisa é fundamentada numa abordagem teórica-metodológica, refletindo sobre as 

práticas do ensino de história com a representação das imagens por meio dos aplicativos, 

Google Forms, Movie Maker e VideoScribe apresentando as tecnologias como possibilidades 

no ensino de História. 
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 A pesquisa está pautada numa investigação participativa nas reflexões de Brandão 

(2007) nos estudos: auto-diagnóstico, pesquisa ação, pesquisa participativa e investigação ação 

participativa. O lócus da pesquisa decorreu na Escola Municipal Francisco Soares da Costa, na 

cidade de Ipanguaçu/RN. Os participantes da pesquisa são os alunos do Ensino Fundamental 

II, as ações decorreram pela análise dos conteúdos e atividades aplicadas por meio dos 

aplicativos. 

Os caminhos metodológicos seguidos na pesquisa estão evidenciados no fluxograma 

em destaque, começando pela análise exploratória e posteriormente participativa com os alunos 

já mencionados. Com base nas leituras, iniciou a dinamização das ações que incluíssem o ensino 

de História sendo representado com o uso das imagens, corroborando para ensino e 

aprendizagem nas turmas investigadas. 

 
Imagem 4: Caminhos metodológicos 

 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

As atividades e conteúdos foram desenvolvidas nos aplicativos Google Forms, Movie 

Maker e no VideoScribe foram aplicadas nas turmas do 6º ao 9º da Escola Municipal Francisco 

Soares no ano de 2020. O estudo desencadeou na organização do ensino a partir dos aplicativos 

introduzidos nos conteúdos e atividades compartilhadas nas turmas. 

 Conforme vem sendo destacado, os aplicativos foram utilizados para corroborar no 

processo de ensino e aprendizagem das turmas. Pensando neste contexto, os recursos utilizados 

significaram aproximar do aluno, criando possibilidades desses sujeitos sistematizando a 

aprendizagem de forma autônoma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa realizou questionamentos sobre o uso das imagens no ensino de História, 

chegando a caminhos de possibilidades e de potencialidades que é o ensino com as imagens e 

com as tecnologias. Discorremos sobre alguns exemplos da utilização das imagens no ensino 

remoto, por exemplo, aplicamos nos conteúdos de História a interação com os aplicativos, ora 

com o Movie Maker, ora com o VideoScribe. Já durante a organização das atividades utilizamos 

os formulários possibilitando a contextualização dos temas, como também identificando a 

dimensão histórica relacionando o uso das imagens. 

 Pensando no contexto dialogado durante a pesquisa, tanto com os autores como no 

diálogo com os sujeitos participantes (educandos e docente), estas experiências provocaram 
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outras discussões, o ensino com as imagens é uma das possibilidades para aproximar o aluno 

dos conceitos históricos e, mais do que isso, como metodologia atua como mediadora para 

outras ações metodológicas, como: mapas, cinema, pinturas, entre outras. Representar e 

contextualizar a imagem na história é contribuir significativamente na autonomia dos sujeitos 

envolvidos, incluindo nesse percurso, professores e alunos. Estes são, participantes no fazer da 

história, como sujeitos e atuantes nos discursos que cabe a discussão iconográfica. 
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RESUMO 

Este artigo visa abordar as imagens dos indígenas presentes nos livros didáticos de 

História para discutir a memória visual como recurso de aprendizagem para o ensino 

da História do Brasil Colonial. Como procedimento metodológico, utilizar-se-á a 

leitura/análise de imagens veiculadas nos atuais livros didáticos, aprovados pelo 

PNLD 2017. O escopo teórico privilegia aqueles refletidos sobretudo por Jacques Le 

Goff (2013), Ulpiano de Meneses (1992), Pierre Nora (1993), Maurice Halbwachs 

(1990), Peter Burke (2017), Jean Davallon (1999) quando pensamos a História como 

área de pesquisa; e, principalmente, Lucia Santaella (2012), Boris Kossoy (2014), 

Circe Bittencourt (2004; 2008) para se pensar a História ensinada. Constatamos que 

se os conteúdos visuais presentes no livro didático não forem submetidos à análise e 

interpretações críticas, eles podem corroborar para a cristalização de uma história 

única, eurocêntrica e genérica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Indígena; Memória visual; Livro didático 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando se pensa a respeito do ensino de História, um universo de possibilidades se abre. 

Nosso intuito é refletir sobre o uso de imagens como recurso didático importante para a 

memória visual e ensino. Este artigo analisa os conteúdos visuais acerca das culturas indígenas 

presentes no livro didático de História. Objetivamos discutir sobre a carga mnemônica das 

imagens e como ela influencia na aprendizagem do ensino de História da América portuguesa. 

 Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento, fomentada pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), com o projeto intitulado “A 

aplicabilidade das imagens ou ilustrações como recurso didático para o ensino de história”. Este 

artigo, portanto, é um recorte de uma temática mais abrangente que analisa o conteúdo visual 

como recurso de ensino e que, aqui, privilegia as imagens em sua carga memorialística. 

Num primeiro momento, fizemos uma discussão que conjuga memória e História, a fim 

de definir, distinguir ambos os saberes e associá-los com outras demandas. Jacques Le Goff 

(2013), Stuart Hall (2006), Pierre Nora (1993), Maurice Halbwachs (1990) foram os principais 

autores selecionados para os apontamentos teóricos. 

Num segundo momento, buscamos aproximar e relacionar memória, História e imagem. 

O intuito de tal empreitada é estabelecer diálogos entre os três conceitos, de modo que seja 

compreendido o quanto uma imagem pode ser responsável pela formação de memórias e como 

historicamente tais memórias podem, por vezes, suscitar problemas crucias, mormente para o 

ensino. Pierre Achard e Jean Davallon (1999), Lucia Santaella (2012), Circe Bittencourt (2008) 

são referências crucias para as discussões. 

As duas últimas partes são os momentos em que a análise/leitura de imagens será feita. 

O principal objetivo é mostrar o potencial das imagens como recurso didático para o ensino de 
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História. Nos reportamos ao Brasil Colonial com a finalidade de construir análises que abram 

caminhos para o trabalho com a temática indígena. A direção tomada, destarte, ensejou a 

desconstrução de certas retratações e noções que limitam a educação para a diversidade étnico-

racial. Nos apropriamos de Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2018), Boris Kossoy (2014), 

Laura de Mello e Souza (1986), Peter Burke (2017), Carla Oliveira (2014) e Nádia Santos 

(2019). 

Constatamos que se os conteúdos visuais presentes no livro didático não forem 

submetidos à análise e à hermenêutica de um olhar crítico, podem corroborar para a repetição 

de uma narrativa etnocêntrica. Uma vez que a memória é o substrato da identidade das pessoas, 

pois atribuí sentido e revive o passado no presente, mas não sem algumas distorções; a História, 

por outro lado, também interliga passado com presente, mas sob critérios estabelecidos 

objetivamente e guiada por problemas que não se satisfazem com o jogo da lembrança, pois 

memória é também esquecimento. Posto isso, tentamos responder em que medida as imagens 

formam memórias e como essas memórias podem ser confrontadas com a ciência histórica. 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA VISUAL 

 

Falar sobre memória e História é tarefa complexa. E, reportar a memória em seus 

conteúdos visuais parece ser uma ousadia. Contudo, partimos do pressuposto de que os registros 

de memória são constituídos também pelas falas, pessoas, lugares, cheiros, sentimentos e pelas 

imagens. A dimensão imagética da memória nos faz pensar nos muitos modos da memória se 

constituir e como uma fonte para a escrita da História. Refletir sobre o papel da memória visual 

como prática historiográfica é pensar o passado como um amontoamento de imagens que se 

imbricam e que procuram uma ressurreição. No ato de reconstruir ou no esforço de não deixar 

que o apagamento das coisas se instaure, as imagens parecem facilitar as permanências do 

acontecido de forma quase que redentora.  

À luz de Jacques Le Goff (2013, p. 435), pensar a memória visual é pensar no humano 

e na sua identificação: “A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos 

e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” Identidade e memória são intrínsecas – a 

memória é também subjetivamente construída, é o elo entre o passado e o presente das pessoas. 

Isso porque o ato de lembrar depende da memória, e quem não se recorda de seu passado está 

sujeito à amnesia. 

 
[...] a amnésia é não só uma perturbação no indivíduo, que envolve 

perturbações mais ou menos graves da presença da personalidade, mas 

também a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva 

nos povos e nas nações que pode determinar perturbações graves da identidade 

coletiva (LE GOFF, p. 389).  

 

As reflexões de Stuart Hall (2006) são esclarecedoras quando trata a identidade como 

multifacetada, sujeita às interlocuções de vários grupos sociais que reivindicam para si uma 

própria identidade societal – fenômeno marcado pelo deslocamento, desagregação e 

fragmentação identitária, onde várias identidades começam a ecoar simultaneamente, um 

fenômeno da pós-modernidade ou modernidade tardia (HALL, 2006). 

Por que procuramos conciliar memória e identidade? Primeiramente, será percebido a 

magnitude dessa pergunta quando o livro didático for acionado. Mas o intuito de tal indagação 

é mais bem compreendido quando se pensa sobre o lugar dos indígenas na História do Brasil, 

ou melhor nas narrativas que deles tratam. 

O livro didático de História tem sido um material que por muito tempo perpetuou 

discursos e visões únicas ou sob um só viés acerca das populações que já estavam aqui antes da 
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chegada dos portugueses. O tipo de narrativa que se mostra nos manuais didáticos corrobora 

para surgimento de estereótipos a respeito daqueles que já habitam o Brasil, antes mesmo de 

ele ser chamado assim. 

A História é uma ciência que possuí aspectos teóricos e metodológicos. Ambos são 

imprescindíveis para a análise criteriosa das fontes. Ao entendermos a iconografia como fonte 

histórica, compreendemos que os conteúdos visuais também são passíveis de arguição. 

Todavia, nem sempre as ilustrações ou imagens presentes nos livros didáticos de História são 

objetos de uma mensuração mais apurada. Compreendemos que as ilustrações ajudam na 

formatação de memórias e que, por consequência, podem servir de instrumentos didáticos para 

o ensino do passado. Assim, as representações visuais operam muito mais no campo da 

memória do que no da História. 

Ulpiano Bezerra de Meneses (1992, p. 22) distingue memória e História, ao dizer 

 
A memória, como construção social, é formação de imagem necessária para 

os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e 

nacional. Não se confunde com a História, que é forma intelectual de 

conhecimento, operação cognitiva. A memória, ao invés, é operação 

ideológica, processo psicossocial de representação de si próprio, que 

reorganiza simbolicamente o universo das pessoas, das coisas, imagens e 

relações, pelas legitimações que produz. 

 

Nesse sentido, Maurice Halbwachs (1990) distingue memória coletiva, memória 

individual e memória histórica. A primeira é fruto de grupos, da sociedade, que compartilham 

e se apoiam entre si para lembrar. “Mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos 

são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos 

envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade nunca estamos sós” 

(HALBWACHS, 1990, p. 26). 

A memória individual, por sua vez, não é pura, no sentido de que não depende somente 

da individualidade, visto que os humanos são seres sociais e sempre se apoiam, em alguma 

medida, nas memórias dos outros para preencher lacunas. 

 
Essas lembranças que nos parecem puramente pessoais, e tais como nós 

sozinhos as reconhecemos e somos capazes de reencontrá-las, distinguem-se 

das outras pela maior complexidade das condições necessárias para que sejam 

lembradas; mas isto é apenas uma diferença de grau (HALBWACHS,1990, p. 

48). 

 

Já a memória histórica/social é “[...] onde não estariam compreendidos senão os 

acontecimentos nacionais que não pudemos conhecer então [...]” (HALBWACHS, 1990, p. 60). 

Ele reconhece o paradoxo da expressão memória histórica, pois “geralmente a história começa 

somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a memória 

social” (HALBWACHS, 1990, p. 80). Ademais, o sociólogo também afirma que a história é 

repleta de mudanças, enquanto a memória coletiva é contínua e pouco afeita às mudanças. 

Diante do exposto, é necessário delimitar o que é História e o que é Memória. A 

distinção que circunscrevemos aqui converge para o que escreveu Pierre Nora (1993, p. 9): 

 
A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 

presente; a história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, 

a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de 

lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou 

simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A 
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história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso 

crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta e a torna 

sempre prosaica. 

 

Reforçamos o exposto porque, quando se está diante de imagens, é essencial o 

entendimento de que se tratam de representações pretéritas, construções culturais. Ou seja, é 

preciso 

 
[...] prestar atenção à maneira como certa imagem concreta é uma produção 

cultural – quer dizer, a levar em consideração sua eficácia simbólica. Com 

efeito, aquele que observa uma imagem desenvolve uma atividade de 

produção de significação; esta não lhe é transmitida ou lhe entregue toda 

pronta (DAVALLON, 1999, p. 28). 

 

 Paralelamente, não é novidade que a iconografia vem ganhando cada vez mais espaço 

dentro da historiografia. Para a História Cultural, a imagem é um objeto de estudo profícuo. 

Visto dessa perspectiva, existem diferentes maneiras de se trabalhar com imagens, 

especificamente do ponto de vista do ensino de História. O livro didático, segundo Bittencourt 

(2008, p. 304), pode ser cristalizador de uma memória, sendo que 

 
[...] na maior parte das vezes, serve como veículo de reprodução de uma 

historiografia responsável pela produção dessa mesma memória e que renova 

interpretações, mas sempre em torno dos mesmos consagrados fatos, que se 

tornam os nós explicativos de todo o processo histórico: o Descobrimento do 

Brasil, a Independência, a Proclamação da República, a Revolução de 1930. 

 

Indagar as permanências das imagens acerca dos indígenas nos livros didáticos, por 

meio da análise da iconografia, é um de nossos objetivos. 

 

 

QUE IMAGEM, QUAL HISTÓRIA, TAL MEMÓRIA: possibilidades para o ensino 

 

Saber ler uma imagem é um exercício frutífero para o ensino. Lúcia Santaella (2012) 

chama atenção para que professores e alunos se exercitem no hábito da leitura de imagens, 

alertando sobre a importância de uma sistemática alfabetização visual.  

Se o século XXI é marcado por um forte apelo visual, será preciso que as instituições 

de ensino estejam preparadas para o oferecimento de uma aprendizagem que leve em 

consideração este aspecto. 

Intencionamos aqui analisar imagens do período colonial que fazem referências aos 

indígenas, objetivando desconstruir certas simplificações e estereótipos que contribuem para a 

construção de memórias visuais distorcidas. Estamos de acordo com a acepção de Circe 

Bittencourt (2008, p. 317) quando afirma que “O livro didático pode ser o único material a que 

professores e alunos recorrem no cotidiano escolar ou pode ser apenas uma obra de consulta 

eventual.” Tendo isso em mira, estudar com cuidado tal objeto cultural pode contribuir para um 

ensino de História mais pluriétnico, que contesta o que está posto, confrontando abordagens 

etnocêntricas e possibilitando outras propostas pedagógicas. 

Uma pergunta se faz necessária: a imagem é uma arte de memória?3 Segundo Pierre 

Achard (1999), pode-se dizer que sim, pois existem certos efeitos e características da imagem 

que têm a capacidade de se eternizarem no tempo e no espaço. Por exemplo, diante de uma 

 
3 Pierre Achard faz essa pergunta em seu livro Papel da memória. 
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imagem que representa um indígena sendo catequizado na época colonial, pode-se, no presente, 

evocar tal retratação e associá-la às continuadas tentativas de imposição religiosa aos indígenas 

(notícias jornalísticas são exemplos4). Essa cena não é incomum no livro didático de História – 

algumas vezes nem se quer existe esse jogo de temporalidades, ou seja, a associação passado-

presente e/ou as permanências. 

O que se verifica, em alguns casos, é a retratação das populações indígenas recebendo 

passivamente os ensinamentos religiosos dos jesuítas etc. Não é nada raro imagens como essas 

serem reproduzidas nos materiais didáticos. O peso negativo disso é a construção de uma 

memória – que acaba, de fato, sendo solidificada nas mentes do alunado quando representações 

visuais desse tipo não são problematizadas e investigadas. Assim sendo, 

  
Eis então o que leva a pensar a imagem como um operador de memória social 

no seio de nossa cultura. Assim, voltemos a nossa hipótese. Com efeito, se a 

imagem define posições de leitor abstrato que o espectador concreto é 

convidado a vir ocupar a fim de poder dar sentido ao que ele tem sob os olhos, 

isso vai permitir criar, de uma certa maneira, uma comunidade - um acordo - 

de olhares: tudo se passa então como se a imagem colocasse no horizonte de 

sua percepção a presença de outros espectadores possíveis tendo o mesmo 

ponto de vista. Do mesmo modo como - explicava Halbwachs - a reconstrução 

de um acontecimento passado necessita, para se tornar lembrança, da 

existência de pontos de vista compartilhados pelos membros da comunidade 

e de noções que lhes são comuns; assim a imagem, por poder operar o acordo 

dos olhares, apresentaria a capacidade de conferir ao quadro da história a força 

da lembrança. Ela seria nesse momento o registro da relação intersubjetiva e 

social (DAVALLON, 1999, p. 31). 

 

 

LENDO IMAGENS E (DES) CONSTRUÍNDO MEMÓRIAS: antropófago ou canibal 

 

Utilizamos em nossa pesquisa dois livros didáticos de História, voltados para o 7º ano 

do Ensino Fundamental - Anos Finais - e aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), em 2017. O primeiro, estudar história: das origens do homem à era digital, tem autoria 

de Patrícia Ramos Braick, da editora Moderna, 2ª edição, de 2015. O segundo, História.doc, de 

Ronaldo Vainfas, da editora Saraiva, 2ª edição, foi publicado em 2018. Justificamos que a 

seleção dos materiais didáticos foi feita segundo a disponibilidade digital dos livros, já que as 

escolas públicas de Mossoró/RN ainda se encontram fechadas devido à pandemia. 

Para o trabalho com as imagens, nos apropriamos de Boris Kossoy (2014, p.110), ao 

dizer que “A análise iconográfica situa-se ao nível da descrição” e, por outro lado, a 

interpretação iconológica está “ a par de conhecimentos sólidos acerca do momento histórico 

retratado, uma reflexão centrada no conteúdo, porém, num plano além daquele que é dado ver 

apenas pelo verismo iconográfico”.  

Atentemos para as imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ver, por exemplo, http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/06/indios deixam costumes tradicionais e viram 

evangelicos em aldeia no ap.html. 
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A Figura 1 é de autoria do europeu Theodore de Bry, datada de 1592. Os motivos de 

termos selecionado tal gravura são dois: 1) a confusão que o livro didático estabelece em relação 

aos termos antropofagia e o canibalismo; 2) o fato de que o gravurista nem sequer esteve 

presente nas Américas, retratando algo que ele nem se quer observou. O capítulo em questão 

analisado foi o quinto - “A sociedade tupinambá em Pindorama”.  

A figura acima aparece associada à discussão em torno dos costumes culturais da etnia 

Tupinambá. Um dos problemas detectados se refere a falta de consenso entre os termos 

antropófago e canibal. O significado de canibal no capítulo é o seguinte: “que se alimenta de 

carne humana. O mesmo que antropófago” (VAINFAS; FERREIRA; FARIA; CALAINHO, 

2018, p. 84). Em contraste, é afirmado que “Os indígenas tupis eram canibais. Não comiam os 

inimigos por crueldade ou gosto, mas por acreditar que, por meio disso, absorviam sua força e 

coragem, além de vingarem a morte de seus parentes, comidos por aqueles mesmos inimigos 

em rituais antropofágicos anteriores” (VAINFAS; FERREIRA; FARIA; CALAINHO, 2018, p. 

84). 

Ora, é consideravelmente infeliz a maneira como o capítulo vigente trabalha tal aspecto 

da cultura dos povos tupis. Isso porque existe uma distinção sensível entre ser canibal e 

antropófago, de modo que confundir um com outro só dificulta a empreitada de diferenciá-los. 

Isto posto, façamos a devida diferenciação historicamente: 

 
Foi o próprio navegador genovês Cristóvão Colombo, responsável por 

comandar a frota que primeiro alcançou o continente americano em 12 de 

outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos da Espanha - Fernando e 

Isabel – quem cunhou o nome "canibal". O termo tem origem no idioma 

arawan - língua falada por tribos indígenas da América do Sul, povos caraíbas 

antilhanos, cuja derivação espanhola "caribal" (do Caribe) logo foi associada 

a práticas reportadas por viajantes europeus, que se referiam, preocupados, a 

costumes antropofágicos locais. O nome também foi vinculado a can (cão), e 

a Cam, personagem bíblico menciona do no livro de Gênesis. Filho mais novo 

Fonte: livro História. doc 7º ano 

Figura 1: Ritual antropofágico Tupinambá. 
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de Noé, Cam. pai de Canaã, rira da embriaguez do pai desacordado e por isso 

fora amaldiçoado e condenado a ser “servo dos servos”. Assim, pavimentava-

se o caminho religioso para as futuras justificativas da escravização não só dos 

índios como dos negros africanos, ambos considerados descendentes da 

maldição de Cam. No diário de sua primeira viagem ao Caribe (realizada entre 

1492 e 1493) o explorador menciona, entre curioso e indignado, que os nativos 

das ilhas tinham o costume de comer carne humana, e assim os chama de 

"caribes" ou “canibes”. O nome virou adjetivo na segunda viagem de 

Colombo às Antilhas, que teria ocorrido entre 1493 e 1496, e a difusão da 

prática do canibalismo nas Américas ajudou a consolidar um novo propósito: 

o de escravizar os nativos (SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 21). 

 

É interessante mencionar que a mentalidade de Cristóvão Colombo é dicotômica, 

polarizada por momentos diferentes em suas viagens marítimas e “descobrimentos” – 

demonstrativo de que a mentalidade desse genovês ora se indigna ante os nativos do Novo 

Mundo, ora mentaliza certos fenômenos que tornam as terras desconhecidas edênicas. Sérgio 

Buarque de Holanda (2010, p. 53), por exemplo, menciona o seguinte: 

 
Mas Colombo não estava tão longe de certas concepções correntes durante a 

Idade Média acerca da realidade física do Éden, que descresse de sua 

existência em algum lugar do globo. E nada o desprendia da ideia, 

verdadeiramente obsessiva em seus escritos, de que precisamente as novas 

Índias, para onde o guiara a mão da Providência, se situavam na orla do 

Paraíso Terreal. 
 

Em consonância, Peter Burke (2017, p. 190), ao também analisar uma imagem que 

retratava os indígenas e que colocava em pauta a discussão sobre antropofagia/canibalismo, 

verbaliza e esclarece o seguinte: 

 
Alguns dos índios brasileiros, os machos adultos da tribo tupinambá, por 

exemplo, cujos costumes foram descritos detalhadamente por alguns viajantes 

europeus no final do século XVI, realmente comiam carne humana, 

notadamente a de seus inimigos em certos momentos ritualizados. No entanto, 

a gravura deixa passar a falsa impressão de que a carne humana era a comida 

cotidiana de todos os indígenas. Essa ideia ajudou a definir os habitantes de 

todo um continente como “canibais”. Nesse sentido, houve uma contribuição 

para o que se tem denominado “mito do homem devorador de homem” para o 

processo no qual uma cultura (não necessariamente a ocidental) desumaniza a 

outra pela alegação de que seus membros devoram pessoas. 
 

Evidentemente é errôneo alegar que a tribo Tupinambá era canibal, visto que, como 

podemos ver, trata-se de um costume alimentar em que comer carne humana fazia parte de um 

ritual. Antropofagia seria o termo mais coerente com a situação e contexto histórico, porquanto 

se refere aos rituais antropofágicos – nos quais a carne humana era consumida pelos ameríndios 

por motivos simbólicos, como bem evidenciou o capítulo, muito embora a confusão suscitada 

favorecesse a continuada reprodução de estereótipos e distorções. 

Outra questão a ser pensada refere-se ao fato de o autor Theodore de Bry nunca ter 

pisado nas terras do Novo Mundo, pelo menos não existem evidências que apontem o contrário. 

Nas palavras de Schwarcz e Starling (2018, p.38), o gravurista “[...] jamais esteve na América, 

mas se transformou no seu mais renomado retratista da época. O que a vista não enxergava a 

imaginação desenhava.” Existem outras gravuras desse mesmo autor no capítulo, mas não há 

referência ao dado exposto. Então, ao entender que as imagens são produções culturais e 

trabalham com as dimensões simbólica e representativa, é interessante pensar que “as imagens 
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surgidas a partir de idealizações sobre o mundo tropical tão distante, mesmo parecendo referir-

se a algo bem diferente do cotidiano do Velho Mundo, diziam muito mais sobre o meio e a 

cultura que as produziram do que sobre aquilo que pretendiam representar” (OLIVEIRA, 2014, 

p. 21). Por consequência, imagens nunca são necessariamente o que parecem ser, representam 

algo/alguém, não obstante existem contextos, imaginários e interesses que se escondem por trás 

do que está sendo observado. Buscar tais elementos é muito importante para fazer a imagem 

falar, para fazê-la contar histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A Figura 2 é de autoria do holandês Albert Eckhout, datada de 1641. Ela retrata uma 

mulher Tapuia que, segundo o livro didático da editora Moderna, o termo “era o nome genérico 

dado pelos indígenas Tupis aos povos não Tupi” (BRAICK, 2015, p. 131). O capítulo em que 

a imagem foi retirada é o sétimo, intitulado “Nordeste açucareiro”. Na parte lateral da página, 

há uma referência sobre o pintor e o contexto de produção, a saber: 

 
Albert Eckhout criou um conjunto de pinturas de tipos humanos da colônia. 

Nessas pinturas, os personagens que mais se assemelham aos padrões 

europeus (uso de roupas, adornos sofisticados, cabelos alinhados e penteados) 

seriam os mais próximos da civilização. No caso da mulher Tapuia, vemos o 

que seria sinônimo de selvageria para o europeu do século XVII. A nativa está 

nua, seus cabelos estão cortados de acordo com costumes do seu povo, sua 

postura é desajeitada e sem preocupações com a aparência. E aquilo que talvez 

seja o sinal mais marcante produzido pelo artista na cena para marcar a 

“selvageria” dos Tapuia: partes do corpo de uma pessoa no cesto que ela 

carrega nas costas e em uma de suas mãos. Com isso, ele associou os Tapuia 

ao ritual da antropofagia, costume indígena que mais chocou os europeus. 

(BRAICK, 2015, p. 131). 

Figura 2: Mulher tapuia 

Fonte: livro Estudar história: das origens do 

homem à era digital. 
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 O fragmento citado, fazendo referência à pintura, mais uma vez suscita a questão da 

antropofagia/canibalismo. Como já foi mencionado, existe toda uma complexidade cultural que 

afasta os povos nativos do Brasil da concepção canibal. Ao observamos a pintura, vê-se que a 

nativa Tapuia carrega consigo pedaços de corpos humanos. Depreende-se que essa imagem 

alude e associa a indígena às práticas canibais, pois o que é evidenciado está distante dos rituais 

e das práticas e crenças simbólicas que o caracterizavam. Parece ser uma cena cotidiana, sinal 

de que, supostamente, comer a carne humana é algo recorrente. Mesmo que o trecho do capítulo 

busque trabalhar com a noção de antropofagia, a imagem e o seu contexto de produção apontam 

para o oposto. Então, em outras palavras, a intenção do pintor não é aludir ao ritual da 

antropofagia – momento coletivo e não individual, como aparece na cena -, mas aludir ao 

canibalismo e, portanto, à selvageria. Schwarcz e Starling (2018, p. 61), possuem considerações 

sobre tal pintura: 

 
Também Albert Eckhout (1610-66) esteve na capitania holandesa de Nassau, 

especializou-se em registrar frutas e nativos da região. Tomadas num primeiro 

momento como fonte real e etnográfica, as ilustrações desse holandês deixam 

conhecer, por meio de seus detalhes, uma série de elementos do imaginário da 

época. Na verdade, o artista devolvia à sua clientela aquilo que ela desejava 

ver: “as práticas exóticas dessas gentes canibais”. Talvez por isso, na imagem 

pacífica de dois casais Tapuia, Eckhout fez questão de incluir mãos e pés dos 

inimigos mortos, dispostos nas cestas que os nativos levavam às costas, numa 

clara alusão ao canibalismo e ao imaginário que cercava tal prática. 

 

 Ademais, existe algumas idiossincrasias que distinguem o consumo de carne humana 

dos tapuias e povos tupi. Ambas as particularidades estão circunscritas no campo do simbólico, 

devidamente inseridas em contextos ritualísticos e situacionais. Dessa forma,  

 
Chama atenção o fato de que a mulher tapuia carregue restos de corpos 

mutilados, aludindo à prática canibal, quando, na verdade, os tapuias 

praticavam o canibalismo dos entes queridos reduzindo seu corpo a pó e 

misturando-o com farinha, ao contrário dos tupis, famosos por praticar o 

canibalismo por vingança, assando e devorando os membros de seus inimigos. 

Essa diferença etnográfica foi ignorada por Eckhout, que, além do mais, 

transladou essas práticas aos tapuias (CHICANGANA-BAYONA, 2017, p. 

221). 

 

 

O PASSADO E O PRESENTE EM UMA IMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: livro História.doc. 7º ano. 

Figura 3: Reunião dos Munduruku com o governo em Brasília. 
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A figura 3 retrata uma reunião em que grupos indígenas vão ao Distrito Federal para 

reivindicar alguns direitos. Decidimos abordá-la não para apontar somente problemas, mas 

para, a partir dela, abrir horizontes de análise. Retiramos a imagem do livro da editora Saraiva, 

especificamente do capítulo “A sociedade tupinambá em Pindorama”. 

 No capítulo, faz-se uma breve menção ao contexto de produção da imagem e a alguns 

aspectos históricos, como a busca e a conquista de direitos dos povos nativos do Brasil. “Em 6 

de junho de 2013, lideranças do povo Munduruku se reuniram com o ministério da Secretaria-

-Geral da Presidência, em Brasília. O objetivo era discutir a suspensão de empreendimentos 

energéticos na Amazônia” (VAINFAS; FERREIRA; FARIA; CALAINHO, 2018, p. 93). 

A imagem é marcante porque aborda a luta política do povo Munduruku, que, de forma 

ampla e histórica, traz à tona o passado dos povos indígenas no Brasil – que foram muitas vezes 

retirados das terras onde se alocavam/ocupavam, a fim de serem escravizados, explorados, 

catequizados e aldeados. O projeto colonial, embora muito distinto e distante temporalmente da 

situação dos povos indígenas atuais, possuí em alguma medida continuidades notáveis e 

semelhanças notórias com algumas experiências repugnantes que estes povos ainda são 

submetidos. O motivo da reunião exposta na fotografia é sintomático de que, por exemplo, a 

luta por espaço e pela ocupação de terras continua a ser uma pauta para o movimento 

indígena/indigenista5. O mercantilismo é ressignificado pelo capitalismo, os ecos do tempo 

ainda são fortes. 

Uma outra discussão que também pode ser acionado por meio da fotografia acima é 

atinente à identidade indígena. Nádia Santos (2019) discute a respeito da identidade do indígena 

brasileiro e como os livros didáticos de História trabalham, a maior parte do tempo, com uma 

visão identitária unilateral. “Até o presente momento, as imagens da coleção em análise 

representam índias e índios sempre com cocar, pintura no corpo e, alguns, com vestimentas a 

partir dos membros inferiores. Será somente isso que identifica esses indivíduos?” (SANTOS, 

2019, p. 467). 

Dessa maneira, o livro didático também é capaz de estereotipar a dimensão identitária, 

consequência das narrativas históricas excludentes que podem desenvolver - abrindo espaço 

para a noção de que 

 
O índio “ideal” deve ser forte, bonito, deve andar nu, não pode falar português, 

não deve gostar de óculos escuros, nem beber Coca-Cola. Deve, ainda ter 

lindos dentes, andar com o corpo pintado e enfeitar-se com penas. Esse é o 

“índio de verdade”. Saindo desse padrão imaginário, criado muito distante de 

toda a complexidade de inúmeras situações a que são submetidos os povos 

indígenas brasileiros, os índios conhecidos não são “índios de verdade”, ou 

então são “índios civilizados”, “índios aculturados” (SILVA, 2014, p. 6 apud 

SANTOS, 2019, p. 469). 

 

 Nessa acepção, como se vê na figura 3, os representantes do povo Munduruku estão 

marcados por vários elementos performáticos que remetem ao “que é ser índia e índio” 

(SANTOS, 2019, p. 468). Perguntamos, então, os índios enfraquecem suas identidades por que 

se apropriam de culturas diferentes das suas? Para responder à pergunta, lembremos que 

historicamente, “Ainda no primeiro século de vida, a colônia veria proliferarem em seu solo as 

Santidades sincréticas, misturas de práticas indígenas e católicas” (SOUZA, 1986, p. 94-95). 

Schwarcz e Starling (2018, p. 54) abordam que 

 
5 Segundo Silva e Costa (2018), os movimentos indígenas são aqueles que possuem como protagonistas os próprios 

índios. Já os movimentos indigenistas são constituídos pelas pessoas que defendem as causas e pautas indígenas, 

como antropólogos, historiadores etc.  
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Um culto sincrético e messiânico alimentava tais movimentos, prometendo o 

fim da escravidão, do domínio dos brancos, e a futura bem-aventurança. As 

Santidades profetizavam ainda a chegada de um tempo sem mal e, à medida 

que avançava a colonização, tornaram-se claramente antilusitanas em seu 

espírito, metamorfoseando-se numa espécie de rebelião de traço anticolonial. 

 

Portanto, o ritual da Santidade, praticado principalmente pela etnia Tupinambá, é 

exemplo cultural de que, mesmo que os povos indígenas se apropriem de aspectos de outras 

culturas, isso não se dá necessariamente de forma passiva. As Santidades demonstram que as 

práticas católicas foram recebidas pelos nativos de forma ativa, ou seja, resignificadas e 

inseridas no ritual para manifestarem o combate à colonização e seus projetos. 

Pensar nas questões suscitadas acima é fundamental para que se compreenda a 

concepção de que ser índio é uma construção histórica, não algo dado no tempo e espaço. É 

mais importante ainda porque “Se tratando de um livro de história qualquer cuidado é pouco. 

Afinal, o livro faz parte da construção da memória social acerca de diversos eventos e períodos” 

(SIQUEIRA, 2019, p. 79). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perguntar sobre o papel e os impactos que o livro didático de História possui para a 

Educação Básica nunca é demais. Compreender que mesmo existindo marcos legais, como a 

lei 11.645/2008 (que torna obrigatório nas escolas públicas e privadas brasileiras, do Ensino 

Básico, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena), ainda há empecilhos e 

dificuldades que entravam a educação para a diversidade étnico-racial. 

O Programa Nacional do Livro Didático se mostra como essencial para a análise dos 

conteúdos, das abordagens e das características presentes em tais objetos culturais. Apesar 

disso, permanências educacionais reverberam atualmente no contexto escolar brasileiro. 

Tomemos como exemplo os estudos de Circe Bittencourt (2004), quando fala que os livros 

didáticos que circulavam pelo Brasil, desde o século XIX, ainda possuem similaridades com os 

manuais do século XXI. Sintoma dessa continuidade histórica são as pesquisas, os estudos e os 

trabalhos que detectam nos manuais de História problemas quanto à temática indígena e tantas 

outras. 

Reproduzir inconscientemente algumas noções que estão presentes nos materiais aqui 

analisados, oblitera o dever de que “Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e 

a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas, procurando transformar, em cada 

aula de História, temas em problemáticas” (SCHMIDT, 2019, p. 57).  

Treinar o olhar, munir-se de instrumentais e referencias teórico-metodológico é muito 

válido para colocar problemas quando se está diante de imagens. Para tanto, é determinante o 

que expressa Circe Bittencourt (2008, p. 360-361): 

 
o problema central que se apresenta para os professores é o tratamento 

metodológico que esse acervo iconográfico exige, para que não se limite a ser 

usado apenas como ilustração para um tema ou como recurso para seduzir um 

aluno acostumado com a profusão de imagens [...]. 

 

 Outra discussão central trazida neste escrito foi acostar as noções de memória aos 

elementos visuais e relacioná-los com as propostas conteudistas dos livros didáticos de História. 

Procuramos chamar a atenção que a memória visual é constituída por narrativas, e que contam 

histórias, produzem visões de mundo, por conseguinte, ajudam a construir a memória histórica. 
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Posto assim, “A história é certamente a única disciplina escolar que recebe intervenções diretas 

dos altos dirigentes e a consideração ativa dos parlamentos. Isso mostra quão importante é ela 

para o poder” (LAVILLE, 1999, p. 130). Em reforço, 

 
Como qualquer experiencia humana, a memória histórica constitui uma das 

formas mais fortes e sutis da dominação e da legitimação do poder. Nesse 

sentido, os grupos dominantes vencedores na História tentam impor a sua 

visão e a perpetuação de uma memória da dominação (ORIÁ, 2019, p. 136). 

 

Portanto, está claro que a tríade História-memória-ensino estabelece entre si relações 

determinantes para a compreensão do passado em um certo presente. Trata-se de questão 

sensível e crucial para a educação, mormente para o contexto atual –atravessado por tantos 

discursos e narrativas que põe em dúvida muitas vezes até o conhecimento da ciência histórica, 

que as fontes visuais e os elementos imagéticos também formam uma memória que auxiliará a 

construção de saberes. Importante salientar que a memória visual não é apenas uma expressão, 

mas uma possibilidade argumentativa de se construir leituras do passado e ensino acostadas às 

realidades mais urgentes de uma sociedade. 
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RESUMO 

A educação é um processo que se constrói para além da escola, acontece em diversos 

espaços, meios e métodos. Neste trabalho refletiremos a educação cidadã de jovens 

do 1o Ano do Ensino Médio da rede pública do Ceará através da utilização da 

minissérie “Olhos que condenam”, do serviço de streaming Netflix. A opção por uma 

série justifica-se por seu apelo popular, capilaridade e abrangência. Becker (2008) 

salienta que a linguagem audiovisual amplia o contexto e o repertório dos alunos, 

instiga a problematização da realidade. Imagens, sons e textos ampliam a experiência 

discente possibilitando a construção de conteúdos polifônicos e polissêmicos, para 

Tamanini e Moraes (2021) as imagens podem ser “interpretadas, lidas, assimiladas, 

hermeneutizadas, decifradas em seus signos e conteúdos visuais”, séries e filmes, 

como imagens em movimento, potencializam esses usos e saberes e destacam no que 

Santiago (2021) chama de heurística da relação cinema-história. Perceber nessas 

produções, além do lazer, seus aspectos econômicos, sua “construção sensorial do 

cotidiano” e do imaginário social, agenciamentos identitários, topografias identitárias, 

vendo-os como objeto/fonte/método de uma história-problema (CASETTI 2003, p. 

321). A minissérie, baseada nos eventos reais dos “Cinco do Central Park”, jovens 

não-brancos nova-iorquinos acusados e condenados pelo estupro de uma mulher 

branca em 1989, crime do qual eram inocentes. A forma de construção da acusação 

destaca como o preconceito racial motiva uma seletividade punitiva que questiona o 

direito ao justo processo legal. Pensar como esse contexto dialoga com a realidade 

brasileira enseja um debate sobre o alcance da noção de igualdade e cidadania. Ante 

a relevância do tema, vemos o recurso como elemento gerador do diálogo acerca da 

violência institucional, do racismo estrutural e de Estado e do impacto destes temas 

na vida cotidiana dos alunos, analisando a influência que o preconceito racial exerce 

sobre o poder de punir, com foco específico no ponto de vista dos acusados por 

conduta criminosa, bem como analisar a relevância do estado de inocência para estes 

casos analogamente a realidade das periferias brasileiras com o contexto apresentado, 

mesmo com as distâncias temporais, culturais e geográficas, analisar as permanências 

e similaridades que permitiriam refletir a realidade brasileira através da história 

comparada e dos debates do tempo presente. Analisamos a série nas aulas de formação 

para a cidadania (FPC), parte do Projeto Professor Diretor de Turma, integrando o 

olhar interdisciplinar que as séries possibilitam à multiplicidade de áreas dos 

professores à frente das direções de turma aproveitando para repensar os impactos e 

possibilidades desse projeto na formação escolar dos alunos. Amarrando esses 

esforços a partir do manejo e da reflexão dos recursos tecnológicos, o projeto “LCC 

na Rede” age sinergicamente nessa integração, buscando uma formação cidadã 

pautada pela problematização dos temas apontados.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2019, a plataforma de streaming estadunidense Netflix produziu e lançou a 

minissérie Olhos que condenam (título no Brasil), que resgata a história dos “Cinco do Central 

Park”, forma pela qual ficaram conhecidos os cinco adolescentes não-brancos condenados pelo 

violento estupro de uma mulher que corria no Central Park, em Nova York, em 1989. Após 

cumprirem 13 anos de prisão, um homem assumiu a autoria do crime e os jovens foram 

inocentados. A minissérie apresenta a história pela ótica dos jovens, contrariando a narrativa 

oficial que as forças policiais, judiciais e a grande imprensa nova-iorquina apresentaram ao 

mundo à época.  

O sucesso internacional da produção e a repercussão dos crimes cometidos pelas 

instituições estadunidenses contra as 5 vítimas gerou tanta comoção que foi realizado um 

programa de televisão especial – onde a apresentadora negra Oprah Winfrey conversou com o 

elenco e a produção da minissérie, e com os cinco inocentados, cujos relatos também foram 

utilizados na escrita desse artigo. Analisando o impacto popular da obra com a diretora e 

criadora Ava DuVernay, Oprah comentou que “assim como a série Raízes5  havia representado 

o Zeitgeist dos anos 70, a produção de Ava dialogaria com o espírito de nosso tempo”, em um 

momento em que mortes de negros pela ação violenta de policiais – como os casos 

emblemáticos de George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, entre tantos – passa a percepção 

de que a estrutura que sustenta esses casos funciona como uma lógica institucional, e não apenas 

em arbitrariedades ocasionais e isoladas, adquirindo um significado maior que os eventos por 

si e permitindo uma análise histórica do processo de construção das instituições do países 

escravocratas da América e suas permanências coloniais. 

Uma série televisiva teria realmente um impacto dessa magnitude na mentalidade 

coletiva? Além do aspecto do entretenimento e da comoção catártica da assistência, seria 

razoável pensar a série como ferramenta didática de reflexão histórica? Como pensar nisso no 

âmbito da educação básica, onde por mais que muitos trabalhos destaquem a relevância do 

audiovisual no ensino, é comum pensar produções fílmicas como elemento contextualizante ou 

ilustrativo, não como forma de refletir criticamente os conteúdos formais das aulas regulares? 

(PEREIRA; SILVA, 2014) 

         Mais que um estudo de caso, esse artigo é uma provocação reflexiva sobre a escola-

instituição, do espaço escolar como campo privilegiado de formação humana e não apenas 

como área de disciplinarização das massas estudantis na reprodução de fenômenos e padrões 

do mercado (WILLIS, 1991) formatando jovens para o trabalho, mas um lócus problematizante 

do real e do vivido, da crítica consciente do mundo do trabalho em suas muitas perspectivas e 

da cidadania, que reflita os modelos e padrões do Estado e da sociedade a partir do exercício da 

empatia histórica, uma vez que, mesmo cientes que tanto o passado quanto as experiências 

comparadas não podem ser recuperadas ou repetidas pela interpretação crítica das fontes, é 

possível ressignificar os impactos sociais de um contexto diferente do seu próprio em nossas 

experiências individuais e coletivas. (LEE; ASHBY, 2001).  

O título original da minissérie, em inglês, é When they see us, algo como “quando nós 

nos vemos”, “quando olhamos pra nós mesmos”, e é essa a ideia que norteou esta atividade 

desde o planejamento: nos provocar, provocar nossos alunos e nossas instituições educacionais 

a nos olhar e a refletir sobre o que está sendo feito e o que se pode fazer no aspecto da educação 

 
5Raízes (Roots) é uma premiada série de televisão americana de 1977 baseada no livro Negras Raízes, de Alex Haley. A 

série recebeu 36 indicações para o Prêmio Emmy, dos quais conquistou nove, além de vencer um Globo de Ouro e um 

Prêmio Peabody. Atingiu índices de audiência únicos quando foi exibida originalmente nos Estados Unidos, e o seu 

episódio final até hoje é a terceira maior audiência já registrada naquele país em todos os tempos. A série cativou o público 

por cruzar com sucesso fronteiras raciais e atingir o interesse de famílias de todos os grupos étnicos do país. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADzes_(teless%C3%A9rie)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADzes_(teless%C3%A9rie
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escolar institucional.  

 

O USO DA MINISSÉRIE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 A utilização de filmes como recursos didáticos e objetos de estudo histórico não é um 

elemento inovador. Filmes, documentários, reportagens televisivas, telenovelas entre outros 

elementos audiovisuais são costumeiros na escola como suporte facilitador do processo-ensino 

aprendizagem. Marc Ferro (1976) já pensava em meados de 1960 acerca das possibilidades do 

cinema como novas fontes, objetos e suportes historiográficos. Os filmes passaram a ser cada 

vez mais aceitos como elementos didáticos, e a grande questão passou a ser o pensar sobre 

como se davam esses recursos. Imagens, sons e textos ampliam a experiência discente 

possibilitando a construção de conteúdos polifônicos e polissêmicos. Para Tamanini e Moraes 

(2021), as imagens podem ser “interpretadas, lidas, assimiladas, hermeneutizadas, decifradas 

em seus signos e conteúdos visuais.” Estenderemos as reflexões já apontadas acerca dos filmes, 

dos seriados – que são, afinal, filmes sequenciais – e que têm adquirido um novo patamar de 

qualidade técnica e narrativa, assumindo certo protagonismo do meio artístico como 

representativo da cultura e da sociedade de uma época. As séries tiveram grande avanço técnico 

e narrativo, estabelecendo uma excelência técnica (SILVA, 2014) e dialogam de alguma forma 

com a realidade: 
 

Vivemos num tempo em que a realidade se assemelha a muitas das séries 

ficcionais discutidas neste livro. Estamos presos em Black Mirror? O mundo 

real parece uma distopia. Confinadxs em nossas casas, as personagens das 

séries povoaram nossas casas, num mundo de ruas vazias. Mas além de 

entreter, séries podem educar? Ao pensarmos as séries de televisão e o papel 

de educadoras/es no que tange à crítica aos produtos/dispositivos da indústria 

cultural e as possibilidades de integração do meio audiovisual nos espaços 

educativos como ferramenta pedagógica e objeto de estudo, podemos partir de 

sua historicidade. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediatizada por imagens. O espetáculo não pode 

ser entendido como abuso do mundo da visão ou produto de técnicas de 

difusão massiva de imagens. Ele é a expressão de uma Weltanschauung, 

materialmente traduzida. É uma visão cristalizada do mundo (DEBORD, 

2003, p. 14). Essas “visões de mundo” pensadas por Debord dialogam com a 

ideia de pedagogias realistas da realidade (JAGUARIBE, 2010), que atuam 

no mundo do espetáculo e do entretenimento, estabelecem um diálogo a partir 

de pautas interpretativas, mas “não são homogêneas justamente porque as 

realidades são disputadas e socialmente fabricadas” (JAGUARIBE, 2010, p. 

7). A comunicação midiática, característica da contemporaneidade e um 

instrumento capaz de disseminar cultura, informação e reproduzir modos de 

ser e pensar, se configura enquanto canal estratégico de reflexão crítica nas 

diversas áreas do conhecimento. 
 

Pensado nessa perspectiva, o uso de séries como recursos didáticos atende a uma lógica 

de transformação do consumo da população desse elemento narrativo audiovisual que tem 

aumentado seu impacto social não apenas pela abrangência de seus espectadores, mas pelo 

reflexo dialético dos anseios e problemas sociais. A diversificação de temáticas delicadas e de 

impacto social, como o aumento de séries LGBTQIA+, de temática racial ou mesmo de caráter 

político ideológico, abre um grande nicho de atuação didática. Pensar nesse debate em sala de 

aula, na realidade do ensino brasileiro pode trazer situações que já são emergenciais aos alunos 

da rede estadual e muitas vezes ficam alijadas do sistema pela imposição de uma narrativa euro-

andro-brancocêntrica tradicional que organiza o currículo escolar. Análises das principais 
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coleções didáticas distribuídas no último PNLD do ensino médio demonstram como esses 

materiais excluem gráfica e narrativamente esses grupos (DAMASCENO, 2019), categorizados 

por Michelle Perrot (1988) como os excluídos da história. 

O uso de recursos fílmicos, e desta série em específico, evidenciou os muitos caminhos 

formativos que podemos construir quando superamos a narrativa tradicional e aproximamos os 

alunos dos conteúdos escolares. Mas para isso ser pensado, o foco do planejamento não pode 

ser o conhecimento do professor ou os índices dos livros didáticos somente; deve-se pensar nas 

demandas e nas carências que os alunos trazem de bagagem cultural à sala de aula. Em sua 

maioria, eles têm mais acesso aos recursos audiovisuais que aos livros tradicionais e estes 

podem ser utilizados como estopim da aproximação entre um fã de determinada série com seus 

desdobramentos por outras mídias, inclusive as impressas. Defendemos que esses materiais não 

são nem concorrentes da educação formal, nem subterfúgio narrativo tangencial, mas que eles 

podem ser o foco provocador de discussões relevantes. Mesmo antes da pandemia de Covid-19 

as séries já estavam estabelecidas como o modelo mais popular de produção comercial da 

atualidade, a emergência da era do streaming deixou tudo mais premente ao promover na mídia 

o que deveria ter sido promovido na educação – o espectador não é mais um elemento passivo, 

ele seleciona, temporiza, interage e repercute os materiais. Esse é o propósito da educação 

freiriana, que a partir de um conjunto de saberes disponíveis, alunas e alunos construam os seus 

conhecimentos; não se trata de elaborar uma “escola on demand” mas de, efetivamente, mudar 

o eixo paradigmático do pensar escolar. 

Analisando o esforço que realizamos nesta atividade de uma forma abrangente e 

sistêmica, onde séries, filmes e outros recursos sejam trazidos também pelos alunos e não 

apenas impostos pelo professor, e que nele se prepare o estudante para o emprego do método 

histórico de análise de fontes e não apenas a mimese de informações previamente dadas. Assim, 

podemos pensar efetivamente na transição de alunes-espectadores para um alunes-produtores 

de saberes. 

 

O PROTAGONISMO DO ALUNO 

 

 Acompanhar as percepções dos alunos acerca de recursos audiovisuais comerciais, não 

produzidos para fins didáticos, nos permite compreender no ambiente escolar como esses 

materiais atingem os jovens quando estão em casa e nos ajudam a pensar O que foi comprovado 

nos debates após a exibição da série é que o ensino na compreensão freiriana, de que a bagagem 

cultural e a experiência de vida que os alunos trazem ao chegar a escola e seu arcabouço 

sociocultural devem ser a força motriz do processo ensino-aprendizagem, pensar como os 

assuntos debatidos em sala dialogam com o vivido pelos alunos, pode pautar uma educação 

significativa e pertinente e ainda mais prazerosa e consequente (PINSKY, 2004). Estabelecer o 

processo de aprendizagem pelo protagonismo juvenil, além do discurso e das ações pontuais 

dentro de um contexto de passividade educacional é um esforço fundamental da educação, em 

um contexto em que muitos de nossos alunos são produtores de material e conteúdo para as 

redes sociais enquanto outros sequer têm acesso à internet. Trazer esses elementos audiovisuais 

do cotidiano diminui esse fosso e permite pensar uma outra educação possível, aplicável e 

difundível.  

Na minissérie Olhos que condenam, onde o protagonismo é juvenil. Vemos os impactos 

da ação do Estado, as repercussões dos eventos em adultos, familiares e na sociedade, mas o 

olhar, o foco é na percepção desses jovens, de um mundo com regras que eles não dominam, 

mas, ao mesmo tempo, não são elementos passivos. Essa percepção auxiliou a vocalização de 

alunas e alunos nos momentos de acompanhamento dos episódios, e a história apresentada ali 

não está distante dos contextos políticos da sociedade, ou nas tramas que podem até encantar e 

divertir, mas que não dialogam com suas realidades, na fala de um dos alunos: “poderia ser eu 
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ali e eu também não saberia o que fazer”.  

As alunas e alunos estão expostos a centenas de produções audiovisuais derramadas 

diariamente, com o aumento e o baixo custo dos serviços de streaming isso se acentua, esses 

alunos assistirão essas séries. Como, se dará a apresentação dos elementos demonstrados nelas? 

Assim mais do que os ensinar, queremos que eles aprendam a série Olhos que condenam. 

Devemos perceber como eles assimilam os fatos ali narrados, conscientes que muitas outras 

produções, com suas diversas intencionalidades e motivações, serão colocadas ao longo de suas 

vidas, o papel de um exercício crítico de análise que parta do aluno e não do que o professor já 

compreendeu e quer repassar. Deve-se treinar o olhar, facilitando o alcance dos mecanismos de 

compreensão. Na fala de Morais e Tamanini (2018), devemos auxiliar os alunos a construírem 

“parâmetros da criticidade” e não impor mais informações a serem memorizadas, devemos 

aproxima-los de “certo esforço hermenêutico e capacitação léxica e de letramento junto às 

imagens” e seus desdobramentos fílmicos. 

O impacto social da série se dá pela repercussão do caso para os personagens 

identificáveis como nossos alunos. Segundo dados divulgados em 2020 pelo projeto “Todos 

Pela Educação”, 74% dos jovens brancos das escolas públicas concluíram o ensino médio com 

até 19 anos, enquanto essa realidade se apresenta para apenas 53,9% dos negros e 57,8% dos 

pardos, conforme revela o levantamento. Já dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb/Inep) de 2017 tornam ainda mais nítida essa disparidade racial, uma vez que na época, 

59,5% dos estudantes brancos cursando o 5º ano tiveram uma aprendizagem em matemática 

tida como adequada e somente 29,9% dos negros se encaixaram no mesmo quadro. Esses dados 

confirmam não apenas um aspecto institucional da seletividade racial da educação quanto o 

distanciamento dos alunos negros no ensino regular pela falta de identificação com o ensinado. 

 
[...] a escrita da História normalmente é feita pelos vencedores, o que pode 

ocultar muitas situações e sujeitos envolvidos num determinado passado. 

Considerando-se que o espaço escolar, sobretudo da Educação Básica, utiliza 

os materiais produzidos a partir de pesquisas desenvolvidas para esse fim, 

percebe-se a existência de materiais didáticos com versões canônicas sobre a 

maioria dos conteúdos de História e que passam a ser entendidos enquanto 

verdades inquestionáveis (QUADROS, SOBANSKI. 2018). 

 

Negros, mulheres, indígenas, LGBTQIA+ e outros marginalizados não estão presentes 

nos materiais didáticos e por mais que os livros didáticos sejam fundamentais para se pensar a 

educação – e a representatividade –  os alunos não estão presentes nos materiais didáticos; sua 

representação se dá hegemonicamente através da imagem feita pelo opressor nas situações de 

escravismo (DAMASCENO, 2019) ou essa crítica reflete que em paralelo ao uso dos materiais 

didáticos, outros recursos didáticos, outras ferramentas e outras metodologias precisam ser 

pensadas para dialogar com as realidades e as identidades estudantis. 

 

OLHOS QUE CONDENAM: a violência e o racismo institucional debatidos na escola 

 

Como explicitado na introdução, a série “When they see us” é uma minissérie dramática 

baseada nos eventos do caso dos “Cinco do Central Park” – quatro adolescentes negros e um 

latino do bairro nova-iorquino do Harlem, que foram condenados pelo ataque à uma mulher 

branca que corria no Central Park. Os jovens Antron McCray, Kevin Ri-chardson, 

Yusef  Salaam, Raymond Santana e Korey Wise foram alvos de uma forte campanha midiática 

e de uma ação orquestrada entre investigadores e procuradoria para culpabilizar e condenar os 

jovens, que ficaram presos entre 5 e 13 anos até a confissão do verdadeiro criminoso, o 

assassino e estuprador serial Matias Reyes, branco, e que não foi sequer averiguado à época do 

crime. Mesmo com a anulação de todas as acusações e com o Estado reconhecendo seu crime 
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pelo pagamento de uma indenização, os responsáveis pelo processo negam que tenham 

cometido, deliberadamente ou não, os erros retratados na série e ainda questionam a inocência 

dos jovens. O caso dos jovens, entretanto, evidencia um problema ainda maior que o crime 

cometido pelo Estado contra os cinco. 

 
No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de 

parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a 

hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões 

estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se o 

horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens 

brancos em instituições públicas – o legislativo, o judiciário, o ministério 

público, reitorias de universidades etc. – e instituições privadas – por exemplo, 

diretoria de empresas depende, em primeiro lugar, da existência de regras e 

padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou 

mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta 

a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo 

formado por homens brancos (ALMEIDA, 2019). 

 

O racismo institucional confirma o fracasso das instituições e organizações em prover 

cidadania e igualdade às pessoas e grupos sociais, promovendo uma normatização estatal da 

discriminação e diferenciação em virtude de raça, cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele é 

um elemento silencioso e de difícil comprovação uma vez que se esconde em práticas 

corriqueiras e sensos comuns mesmo que neguem a previsão legal de cidadania, ele se manifesta 

no cotidiano, por normas herdeiras da legislação escravocrata e que permanece sem 

questionamento, em práticas e comportamentos discriminatórios que perpetua estereótipos 

racistas, por ignorância ou tradição. O Estado assume o papel de agente discriminatório ao 

colocar pessoas de grupos raciais ou étnicos em situação de desvantagem no acesso a direitos 

constitucionais ou a benefícios assegurados a todos. Na série percebemos esses elementos de 

forma crua e violenta, ao perceber que os jovens “escolhidos” como criminosos por suas 

questões étnico-raciais e socioeconômicas, não tinham, desde o primeiro momento, nenhuma 

chance de uma investigação ou julgamento justos, já que os agentes do Estado utilizaram suas 

prerrogativas e facilidades como elementos de coerção. A negação de que as ações 

fossem, quando muito consideradas, excessos pontuais, é o grande problema na percepção do 

racismo estatal e da violência. 

Ao retratar esse problema em um caso tão emblemático para sua época, a série foge da 

violência gratuita, mas não evita demonstrar a violência do Estado para com os jovens não 

brancos de uma forma impactante graficamente, ressaltando além da própria violência física, a 

violência psicológica e as práticas ilegais de violência institucional empregadas no 

interrogatório, em todo o processo e mesmo após o encarceramento e liberação dos jovens.  

Em um dos diálogos travados entre os alunos no chat da transmissão, após um dos 

momentos mais tensos do primeiro episódio, alguns alunos não conseguiram terminar de 

assistir, pois ficaram muito abalados pela situação retratada. Entre os organizadores do projeto 

discutimos sobre o impacto que poderia causar aos alunos, entretanto o debate sobre a violência 

é essencial na discussão sobre a realidade dos alunos e na problematização do racismo 

institucional a entender que à percepção do Estado pós-escravocrata, alguns cidadãos têm 

menos direitos que outros e a violência é um elemento legitimador do poder desse Estado sobre 

o indivíduo. As violências, físicas ou simbólicas, se impõem no processo, e discutir com alunos 

que estão em formação cidadã é problematizar o alcance dessa noção de cidadão no intervalo 

entre o que a lei prevê e o que o Estado provê.  

Entendemos que em determinados momentos e sob planejamento devemos adotar o 

que Von Borries (2011) chama de burdening history, a história difícil. O autor alemão reflete 
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sobre o aprendizado empático através de experiências pesadas, mesmo com a dificuldade de 

tratar temas violentos em ambiente escolar, e pela tradicional visão positiva e conservadora da 

abordagem da história no ensino. O processo de ensino-aprendizagem se dá também através de 

relações de conflito, tensão e transformação através da compreensão da dor do outro e da 

responsabilidade coletiva com o social. 

 Como exercícios como esses, não-formais, podem desenvolver mecanismos mentais 

que ampliem a percepção das alunas e alunos sobre o impacto dessas ações violentas do Estado 

para com as populações periféricas? Ao comparar a narrativa do Estado contra os jovens do 

Central Park com a versão apresentada na série, podemos pensar: Como a Revolta dos 

Mascates, da Balaiada, da Cabanagem, dos Malês, da Chibata, entre tantas outras, apareciam 

nas aulas se fossem contados pela perspectiva dos marginalizados? Fazer o aluno questionar 

temas como esse pela força da narrativa audiovisual tem um poder de transformação no 

processo de aprendizagem histórica onde o questionamento e a problematização estão 

intrinsecamente ligados a narração dos eventos e processos. Em artigo sobre o uso da violência 

em imagens do livro didático, Morais e Tamanini demonstram que 

 
Nos livros didáticos, para além da linguagem verbal, das narrativas que fazem 

uso das letras, as imagens se descobrem textuais. Se nenhuma imagem é 

inocente, as que representam qualquer forma de violência também não o são. 

Por trás das ilustrações, a violência continua a ser uma agressão à forma 

humana de existir e a prova inconteste do acovardamento e do fracasso, os que 

não conseguem vence pela força dos argumentos. [...] Trabalhar as várias 

formas de violência através das imagens dos livros didáticos auxilia a criar no 

aluno a aversão aos afrontamentos que desqualificam a natureza humana em 

sua inteireza. Portanto, imagens bem trabalhadas em sala de aula inovam a 

maneira de refletir sobre a História, haja vista que a imagem carrega sempre 

o imaginário do presente.  No entrosamento da Imagem com os conteúdos da 

História, redescobre-se maneiras outras de encantar o discente pelos olhos e 

pela mediação da visualidade, fazendo-o refletir sobre o que se ensina. A 

sedução das cores e formas e o vislumbre dos contornos estéticos podem 

maturar o Ensino de História e a ser mais responsivo às demandas da 

subjetividade informacional a que a maioria dos alunos está acostumada, nesta 

era das virtualidades computacionais, telas touch e trocas de mensagens 

instantâneas (MORAIS, TAMANINI. 2018). 

 

Sendo isto verdadeiro no uso de uma imagem, no recurso fílmico, com 24 imagens por 

segundo, esse potencial reflexivo se multiplica exponencialmente.   

Mesmo com as políticas afirmativas das últimas décadas, as tensões, avanços e 

retrocessos nas políticas raciais e de gênero no país, contudo, ainda temos uma longa caminhada 

para superação do racismo e do sexismo em nossa sociedade, seja nas relações familiares, na 

escola, nas mídias, no trabalho, entre outros espaços e suas instituições. Uma vez que a 

violência foi a forma institucional por excelência do estado na prática da dominação e ela é 

ainda hoje um dos marcos do racismo institucional. A ampla exposição midiática atende a outra 

necessidade da violência institucional, a desumanização. O (re)conhecimento das relações 

raciais existentes na instituição e na construção de estratégias para o enfrentamento ao racismo 

institucional.  

 

METODOLOGIA 

 

 Pensou-se a atividade por seu impacto transversal e pelas permanências das disputas 

entre indivíduos e o poder do estado que podem ser percebidas em todas as sociedades mesmo 

que não seja o foco dos debates historiográficos tradicionais. Assim, com anuência e inclusão 
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do núcleo gestor na construção da atividade, está sendo efetivado o projeto “olhos que 

contestam”, problematizando, com alunos das turmas de 1º ano do Ensino Médio, a série, suas 

problemáticas e a experiência de discutir coletivamente uma produção deste modelo. O 

contexto socio-racial que cerca nossos alunos, torna o debate da série presente, ante a realidade 

na qual a escola está inserida, e a opção por uma série justifica-se por seu apelo popular, por 

seu diálogo com essas realidades, sua capilaridade e abrangência. Becker (2008) salienta que a 

linguagem audiovisual amplia o contexto e o repertório dos alunos, instiga a problematização 

da realidade.  Questões como estas, entre outras, levaram o Programa de Iniciação à Docência 

(PIBID), vinculada à Universidade Estadual do Ceará (UECE), a desenvolver suas atividades 

na Escola de Ensino Médio Liceu do Conjunto Ceará, a pensar uma atividade didática que 

refletisse criticamente os elementos desta série, desde a temática, a narrativa, o contexto e as 

intencionalidades da produção, mesmo que não houvesse correlação direta entre os conteúdos, 

currículos formais planejados nas disciplinas tradicionais, nem previsão no material didático.  

A EEM Liceu do Conjunto Ceará (LCC), inaugurada em 16 de abril de 1999, localizada 

em Fortaleza, no Ceará, conta atualmente com cerca de 1.100 alunos. Em 2014, surgiu o Projeto 

LCC na Rede, com o objetivo de divulgar para toda a comunidade escolar, por meio das mídias 

sociais, as atividades desenvolvidas pelos alunos dentro e fora da escola, como meio de 

valorizar a participação dos discentes envolvidos nos projetos escolares e estimular o 

engajamento dos demais. Por se tratar de uma escola de nível médio, cujos alunos possuem 

faixa etária entre 14 e 18 anos e são atraídos pelas redes sociais, optamos pela utilização destas 

ferramentas como meio de nos aproximarmos mais de nossos estudantes. Vale ressaltar que o 

registro, seleção, tratamento e divulgação das atividades escolares nas páginas do LCC na Rede 

são realizados pelos discentes que atuam como monitores e dispõem da orientação do professor 

do Laboratório de Informática Educativa (LEI), que também promove cursos para os discentes 

e age sinergicamente à outras esferas da escola na busca de uma formação cidadã pautada pela 

problematização dos temas do presente. 

 Além do LCC na rede o outro projeto, este de toda a rede de ensino estadual do Ceará, 

utilizado na articulação do projeto foi o projeto Professor Diretor de Turma (PDT) e sua 

disciplina de “Formação para a Cidadania”. 

  
O Projeto Professor Diretor de Turma, existente na política educacional do 

Estado do Ceará desde o ano de 2008, oriundo da experiência portuguesa 

[...]. Não podemos perder de vista que a escola tem importante papel no 

que tange à promoção dos direitos humanos, uma vez que o mundo atual, 

permeado por contradições, demanda dela uma postura clara e coerente. A 

esse respeito, Candau (2007, p. 404-405) discorre, elencando que a 

educação em direitos humanos apresenta três dimensões: a formação de 

sujeitos de direito, a ideia do “empoderamento” e a educação “para o nunca 

mais”, concernente a uma atitude de recusa à impunidade e ao 

silenciamento que revestem a sociabilidade violenta do nosso país, 

veemente na contemporaneidade. (COSTA, JUNIOR. 2018. p. 58)  

 
A ideia dessa “educação para o nunca mais” atende diretamente aos questionamentos 

que efetivaram a necessidade da atividade em questão. O projeto PDT demonstra a 

essencialidade de pensar nessas temáticas em rede, com o comprometimento da escola-

instituição na superação da violência e do racismo estrutural/institucional. De acordo com o que 

está previsto na lei 10.639/03, as políticas afirmativas de inclusão dos temas e grupos periféricos 

devem ser “estabelecidas pelas Instituições de ensino e seus professores, com o apoio e 

supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, 

atendidas as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 

003/2004.” Assim, o LCC, a escola-instituição, utilizando os conhecimentos e métodos do 
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“LCC na rede” e articulando as ações do PIBID, dos PDTS e focando na formação cidadã, 

iniciou e está desenvolvendo esta atividade. 

Incialmente, a gestão e o PIBID convidaram os alunos que voluntariamente se 

dispusessem a assistir à série e debater suas percepções; ficou acertado que aqueles que 

dispusessem de acesso à série e quisessem assistir individualmente poderiam fazer, mas, foi 

estimulado que assistíssemos juntos, remotamente, a uma transmissão da série, divididas em 

dois episódios por dia, dentro do projeto LCC na rede, que não só daria suporte material como 

concentraria toda a parte de estruturação, divulgação e registro. Professores diretores de turma 

foram mobilizados para estimular a participação e levar as discussões introduzidas na série para 

dentro de suas aulas de formação para a cidadania, estendendo e ramificando o projeto. A série 

foi exibida nos dias 21 e 23 de junho de 2021 no contraturno das aulas, contemplando as turmas 

da manhã e da tarde, e os comentários do chat e outros registros de redes sociais associados à 

atividade foram registrados para análise.  

Acreditamos que é importante que a escola tenha também o papel de facilitador do 

acesso de jovens que não têm os recursos à arte em suas diversas manifestações; por isso, a 

exibição e divulgação feita institucionalmente foi fundamental ao espírito da atividade. No dia 

28, realizou-se um encontro para o debate e após uma breve fala do professor supervisor do 

Pibid e da diretora escolar a fala foi facultada aos alunos. O debate superou as expectativas da 

organização por conta da disponibilidade e da autonomia dos alunos ao debater questões que 

dialogam com sua realidade, estendendo-se além do tempo previsto e sendo encerrado mesmo 

com muitas inscrições para falas ainda em aberto.  

No retorno das aulas, no segundo semestre, será feito um novo encontro com o tema do 

racismo institucional e, ao final, uma pesquisa feita virtualmente, organizada pelo LCC na rede, 

será realizada para que sejam avaliados os impactos e os resultados da atividade. A gravação 

consentida dos áudios da reunião e os dados consolidados da pesquisa servirão para a 

continuidade da análise dessa proposta de intervenção institucional, pautada pela didática 

histórica e pela proposição de outro modelo de educação escolar possível. A mobilização da 

escola em torno de uma proposta mais transversal, integrativa nos estimula a pensar um modelo 

contra hegemônico de educação. Em um país ainda marcado pelo abismo racial e econômico, 

entender e desenvolver uma educação antirracista é fundamental para combater formas de 

discriminação e opressão, tanto individual como institucional (FERREIRA, 2012, p. 276). 

Pensar na educação fora da relação vertical de poder professore-alune também é pensar 

numa pedagogia decolonial (Walsh, 2013). A ideia de decolonialidade das aulas dialoga com o 

pensamento freiriano de uma prática educativa disruptiva e libertadora, que luta contra as 

discriminações e exclusões que reforçam a colonialidade. As práticas pedagógicas decoloniais 

têm como objetivos promover uma reflexão crítica da realidade e possibilitar caminhos para 

sua transformação, e isso na área da pedagogia se desdobra em múltiplas formas. O uso da 

minissérie Olhos que condenam não foi articulado metodologicamente com um esforço 

específico desta atividade, mas como uma proposta de um movimento decolonial, institucional, 

antirracista e de base. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O presente artigo se constrói concomitantemente à implementação da atividade citada 

anteriormente. Acreditamos que amparar teórico-metodologicamente, assim como buscar os 

respaldos legais e as brechas das estruturas institucionais escolares, em momentos de ruptura 

como a reforma do ensino médio, devem ser pensados institucionalmente como resguardo 

contra forças sociais que buscam o retrocesso dos tímidos avanços conquistados. Decolonizar 

a educação e buscar novas formas e ferramentas de pensar o ensino é uma forma institucional 

de combater a opressão institucional que segrega, naturaliza e normatiza a violência contra 
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grupos e segmentos sociais. Assim defendemos que práticas como a analisada não sejam 

pensadas como casos específicos assim como os casos retratados na série não o são. 

 Uma forte fundamentação, como a divulgação acadêmica dessas práticas, entendendo 

que a escola é espaço de produção historiográfica, não apenas reprodutora de padrões, ela 

participa da constituição social e pode ser então um elemento central da superação das 

instituições da colonialidade. Pretendemos que além do trabalho realizado com a série “olhos 

que condenam” haja uma sequência desse tipo de educação não-formal que seja pensado no 

caráter sistêmico da rede de ensino e que práticas assim ressignifiquem as práticas dos 

professores, não para ensinar como fazer, mas, construindo dialogicamente novas 

possibilidades.   

  Sabemos que cada realidade escolar é única e que projetos que abarcam diversas 

instâncias institucionais têm uma dificuldade ainda maior de implementação, e as exigências 

de pais e alunos por um ensino que se volte para questões práticas e atendam às necessidades 

familiares urgentes ou garantam a formação para o acesso à universidade, podem limitar e 

dificultar formações menos específicas. Entretanto, ao pensarmos em parâmetros de atuação 

institucional e propormos que exercícios e vivências como a realizada no Liceu do Conjunto 

Ceará integrem da gestão à comunidade do entorno, estabelecemos que o pensamento sistêmico 

deve nortear o planejamento de ações como esta, e que o arcabouço teórico que embase uma 

educação antirracista e anti-hegemônica parta de ações coordenadas, propostas a longo prazo, 

e que acreditem que podem modificar naturalizações da estrutura colonializada sobre a qual a 

sociedade normatiza seus paradigmas segregacionistas. A percepção coletiva do problema é um 

passo fundamental da educação libertadora e libertária de Freire. (1998). 

Dessa forma, exercitando o pensamento proposto, encerraremos com falas de alunas e 

alunos do LCC que participaram do projeto e que colocaram estas ideias ao debater suas 

percepções:  

 
ALUNA A: Odeio injustiça, racismo, preconceito em si, é horrível. 

É difícil explicar, pq parece algo tão surreal, mas realmente acontece isso na 

vida real, parece coisa que fica só em filme mesmo, mas não. [...] 

Faz a gente ter um misto de sentimentos, tipo raiva, tristeza, angústia. 

ALUNA B: assim eu passei a serie toda angustiada especialmente naquela 

cena da interrogação [...] 

ALUNO C: Quanto mais poder, mais perigoso se torna o governo... 

ALUNA D: Eu chorei muito quando assistir essa série, por ver o quão pessoa 

desvalorizam outros 

ALUNA E: Essa série é muito necessária pra a sociedade que estamos 

vivendo atualmente [...] 

ALUNA F: e é um tema bastante delicado 

ALUNA G: O preconceito e descriminação acontece em nossa volta todos os 

dias, e isso tem que acabar. 

ALUNO H: Odeio as formas na qual as pessoas simplesmente julgam, Não 

só de raça, ou cor, as pessoas julgam de toda a forma, sexualidade, forma de 

pensar, as pessoas infelizmente tem o costume de julgar sem pensar[...] 

ALUNA I: Eles tinham as evidências que não eram os 5 meninos, mas 

basicamente não aceitaram pelo simples fato de serem pretos 

 

 Ao final do debate uma das alunas perguntou o que pode ser feito em casos assim? Cabe 

a escola, não apenas fomentar perguntas que levem a ação, mas, ajudar os alunos e as alunas a 

encontrar algumas destas respostas. 
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RESUMO 

O artigo se insere no campo da História da Educação, mais 

especificamente da História de Mulheres, ao reconstituir a biografia de 

uma professora que contribuiu para a formação educacional da 

sociedade de sua época. O objetivo do estudo foi reconstituir o percurso 

educacional e professoral de Wilma Maria Gomes Marques na interface 

com o processo histórico–educacional feminino da Paraíba entre os 

anos de 1953 a 1991. O estudo, do tipo biográfico, ampara-se 

teoricamente há História Cultural e metodologicamente na História 

Oral. A coleta de dados se deu por meio de entrevista orais – gravadas, 

transcritas e textualizadas – com a professora Wilma Marques 

entrecruzadas com documentos pessoais e imagéticas. A professora, 

estudou nas escolas, Santa Terezinha, Ginásio Nossa Senhora da Luz e 

Escola Normal Nossa Senhora da Luz. Foi formada pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Guarabira, graças ao esforço dos seus 

pais. A partir daí atuou enfaticamente em escolas da rede municipal e 

estadual, com educação infantil e ensino fundamental II e médio. 

Assim, a rememoração do processo formativo e a trajetória professoral 

da professora Wilma Maria Gomes Marques, tornam-se relevantes, pois 

as narrativas da memória possibilitaram compreender a História da 

Educação contribuindo para a História de mulheres.  

 

PALAVRAS – CHAVES: História de mulheres; Educação feminina; 

Atuação docente. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho é resultado de um estudo científico na área da Pedagogia, com 

ênfase na História da Educação (HE) do município de Guarabira – PB, destacando às memórias, 

por meio de narrativas, da professora aposentada Wilma Maria Gomes Marques, partindo do 

seguinte aspecto: o sentido histórico da sua formação educacional e profissional. 
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membro do grupo de Pesquisa: Práticas Educativas, Memórias e Oralidades. Professora do Centro Universitário 

Inta-Uninta.  

3 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Docente do Centro de Educação e do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE/UECE), líder do grupo de 

Pesquisa: Práticas Educativas, Memórias e Oralidades. 
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A pesquisa está situada no campo teórico-metodológico da História Oral (HO), no qual 

Alberti (2008, p. 155), afirma que “a História Oral permite o registro de testemunhos e o acesso 

a “histórias dentro da história” e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do 

passado”, por compreender a importância deste aos estudos com memória, uma vez que 

possibilitam revelar o outro excluído dos acontecimentos históricos oficiais. Aqui, subscreve-

se o sujeito da pesquisa sendo mulher, normalista, professora, que contribui para refletirmos 

sobre as práticas educacionais que permearam a sua formação e a dimensão sociocultural das 

suas práticas educativas. 

Por volta do Século XIX, a História Oral dava ênfase às memórias de vida de pessoas 

célebres com destaque na sociedade, como reis, príncipes, governantes. O objetivo era enaltecer 

o sujeito e seus artefatos. Porém, com o passar do tempo, os pesquisadores começaram a se 

interessar por histórias de pessoas comuns, mas que contribuíram de alguma forma para a 

sociedade da época e/ou experiências singulares que possibilitam contextualizar o individual, 

social e coletivo (ALBERTI, 2008).  

Considerando que todos somos seres carregados e produtores de história, o estudo sobre 

a trajetória de uma mulher educadora na Paraíba, nos ajuda a pensar sobre nós mesmos e sobre 

a educação em determinado momento, não para buscar respostas prontas e conclusivas, mas 

para propor análises com vistas a refletir como chegamos a ser quem somos hoje, e isso passa, 

necessariamente, pela educação, sobretudo a escolar. Dessa maneira, delineamos o objetivo de 

reconstituir o processo educacional e professoral de Wilma Maria Gomes Marques na interface 

com o processo histórico–educacional feminino na Paraíba entre os anos de 1953 a 1991. 
Os estudos biográficos tem ganhado espaços nas pesquisas acadêmicas, o que pudemos perceber 

nas produções de artigos qualificados do grupo de “Práticas Educativas, Memórias e Oralidades”, tendo 

como responsável a professora Lia Machado Fiuza Fialho, que vem se debruçando por interpretar a 

história, através de educadoras que tiveram uma presença marcante em sua temporalidade e de pessoas 

comuns.: Célia Goiana (FIALHO; CARVALHO, 2017), Maria Luiza Fontenelle (FIALHO; FREIRE, 

2018); Henriqueta Galeno (FIALHO; SÁ, 2018); Argentina Pereira Gomes (MENDES; FIALHO; 

MACHADO, 2019); Zelma Madeira (FIALHO; HERNÁNDEZ DÍAZ, 2020);  Iolanda dos Santos 

Gomes (MENDES, et al., 2020). 

 Sendo assim, surgiu a ideia de desenvolver esta pesquisa sobre o processo formativo e 

a trajetória professoral da professora Wilma Maria Gomes Marques, que foi aluna da Escola 

Normal Nossa Senhora da Luz e contribuiu como educadora para o processo educacional da 

cidade de Guarabira-PB, mediando o saber através de suas práticas pedagógicas, por mais de 

duas décadas. Assim, também pudemos compreender o processo de formação no recorte de 

temporal de (1953 – 1991), em especial para as mulheres dessa época, para as quais moças eram 

preparadas nas escolas Normais para educarem as crianças, papel social conduzido pela imagem 

feminina de mãe cuidadosa. 

 A respeito disso, Almeida (2014) diz que a sociedade, “[…], colocou nas mãos 

femininas a responsabilidade de guiar a infância e moralizar os costumes. A figura da mulher 

atuante na escola-mãe que redimia e encaminhava para uma vida de utilidade e sucesso foi 

esculpida em prosa e verso. (ALMEIDA, 2014, pp. 57-58). Partindo disso, tomamos como 

problema de pesquisa: como a biografada trilhou por caminhos formativos e se inseriu na 

educação como professora, considerando o contexto patriarcal de sua época? Dessa maneira, 

na tentativa de responder tal questionamento, buscamos rememorar o processo formativo e a 

trajetória professoral da professora Wilma Maria Gomes Marques, relatando o modo como 

acontecia a educação feminina, bem como, as suas memórias professorais, entre os anos de 

1953 – 1991, a partir das suas narrativas. Sobre narrativas, Alberti (2004, p. 77), nos fala que, 

“[…] ao contar suas experiências, o entrevistado transforma aquilo que foi vivenciado em 

linguagem, selecionando e organizando os acontecimentos de acordo com determinado 

sentido”. 
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 Este estudo organiza-se pelas trajetórias da história oral e memórias, contribuições para 

a História da Educação, buscando um direcionamento para a História Oral e Memórias. 

Discutimos a contribuição dessas categorias para a História da Educação, por intermédio de 

autores como Thompson (1992), Alberti (2004), Bonazzi (2017) Santhiago (2008) que tratam 

do tema em questão, especialmente sobre educação e educadoras, utilizando seus conceitos para 

um melhor embasamento da pesquisa e o processo formativo e a trajetória professoral, 

configurando as memórias da professora Wilma Maria Gomes Marques. Primeiramente 

trazemos sua biografia, logo após abordamos a rememoração do seu tempo escolar e professoral 

a fim de compreendermos o contexto histórico educacional, enquanto normalista, e professoral, 

analisadas a partir da interpretação das narrativas da entrevista oral.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa com enfoque qualitativo, em Educação, sobre 

o processo formativo e a trajetória professoral, tendo como sujeito da pesquisa a professora 

aposentada Wilma Maria Gomes Marques. Por meio de suas memórias, de acordo com Isidro, 

é possível desenvolver “[…] uma reconstrução emocional e intelectual que acarreta uma 

representação seletiva do passado, um passado que nunca é individual, e sim, de um indivíduo 

inserido num contexto social, seja ele familiar, escolar, nacional (ISIDRO, 2019, p. 74 apud 

ROUSSO, 1998). 

A entrevista à professora Wilma Marques, ocorreu nos dias 08 de agosto, 18 de outubro 

e 03 de dezembro de 2019, em sua residência, seguindo uma entrevista livre. A conversa tinha 

como foco principal o processo formativo e a trajetória professoral da entrevistada. Nos dias 23 

de janeiro, 12 de março e 11 de abril de 2020, retornamos à residência da entrevistada para 

colhermos mais informações e a partir de então tivemos uma conversa informal na qual ela 

contou-nos diversas histórias de sua vida. Sobre a entrevista ser realizada em sua casa, Bonazzi 

(2017, p. 236) nos fala que o entrevistado, em sua casa, sente-se mais à vontade, pois ali é o seu 

ambiente onde está impregnado de diversos significados, que ajudarão a ativar a sua lembrança 

e que ali ele está em contato com os seus familiares. 

 Utilizamos gravadores dos aparelhos smartphone, Moto G7 e Moto G8, para gravarmos 

a suas narrativas. O material gravado foi transcrito, digitalizado e preservado juntamente com 

o acervo iconográfico e escrito, ambos escaneados. Para a realização da entrevista usou-se o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, o qual a entrevistada concorda em 

participar da pesquisa.  A pesquisa utilizou-se de fontes diversas, sendo além das fontes orais, 

os documentos pessoais da professora entrevistada. Uma parcela do acervo da entrevista como 

fotografias, certificados, portarias, Ementas do curso Superior, Plano de aula, Certidão, Diário 

Oficial (1991), Diploma, Boletim e Histórico Escolar do curso Superior já se encontrava, 

inclusive, à disposição da pesquisadora.  

Para o embasamento teórico-metodológico da pesquisa trabalhamos com os principais 

autores que abordam a temática escolhida tais como: Thompson (1992), Alberti (2004), Perrot 

(2013), Almeida (2014), Louro (2004) entre outros, que trazem conceitos da História Oral, 

Memórias e narrativas, História de Mulheres. E para um maior aprofundamento ainda nos 

apropriamos dos espaços e dos acervos da biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba – 

Campus III, do acervo particular e virtual da biografada.  

 

HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIAS DE MULHERES: contribuições para a história da 

educação  

 

 A História Oral ganhou novamente destaque em meados do Século XX, como um 

método de pesquisa utilizado pelos historiadores para contar a história e os acontecimentos 
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passados e recentes de pessoas que se destacaram em meio à sociedade. Porém, mais tarde, com 

o aparecimento do gravador de fita, no ano de 1948, os pesquisadores puderam registar os 

acontecimentos em tempo presente por meio da gravação do relato do entrevistado. De acordo 

com Santhiago (2008, p.35) “[…] a fonte oral foi vista como possibilidade de acessória, de 

complementação, de preenchimento de lacunas acerca de fatos desconhecido, […]”, a partir 

daí, as mulheres começam a ganhar voz, através de suas memórias, espaço em meio às 

narrativas dos historiadores. 

 Com a chegada do gravador os trabalhos de HO ganharam um maior suporte, pois por 

intermédio das gravações dos relatos, o pesquisador/a pode transcrever as memórias dos 

entrevistados sem que algumas informações fossem perdidas, ainda que a rememoração seja 

inconstante porque o indivíduo pode ao mesmo tempo lembrar e esquecer de alguns fatos. Sobre 

isso as histórias das mulheres também foram desveladas pelos trabalhos oriundos da HO. De 

acordo com Perrot (2013), pouco se falava das mulheres e suas histórias de vida, escassamente 

se via senhoras ocuparem cargos públicos ou que fosse de destaque, pois era dever delas cuidar 

da família, ficando à disposição das tarefas do lar. Por isso, a história de mulheres, ao serem 

escritas, estavam sendo transformadas em vozes que foram silenciadas por séculos e que ainda 

continuam sendo caladas.  

 Sendo assim, nota-se a insignificância da figura das mulheres perante a sociedade, e a 

sua submissão aos domínios masculinos. Perrot (2013) em seus estudos fala que elas não têm 

sobrenomes, carregam apenas um nome e os homens é que trazem os sobrenomes que são 

propagados. Com isso, percebe-se que as mulheres eram vistas como objetos que ficavam a 

disposição e submissas aos senhores detentores dos privilégios sociais. Para Perrot (2013, p. 

13) contar a história de mulheres “faz emergir novos objetos no relato que constitui a história, 

a relação incessantemente renovada entre o passado e o presente”, ou seja, a HO deu visibilidade 

às vozes das mulheres. E isso significou uma mudança no trato com à história bem como com 

a história da educação.  

 O estudo da história das mulheres é muito recente, de acordo com Scott (2001, p. 65), 

“a história das mulheres apareceu como um campo definível principalmente nas duas últimas 

décadas. […], a história das mulheres é uma prática estabelecida em muitas partes do mundo”, 

ou seja, essa história só passou a ser contada após anos de lutas por parte de uma minoria de 

mulheres que buscavam seus direitos estabelecidos por lei.  

 Sobre a história das mulheres Joan (2001, p.80) ressalta que, 

 
A história das mulheres, […] faz uma modificação da “história”, […]. 

Questiona a prioridade relativa dada à “história do homem”, em oposição a 

“história da mulher”, expondo a hierarquia implícita em muitos relatos 

históricos. […] representativa da história humana em geral, e as ações das 

mulheres foram subestimadas, subordinadas ou consignadas a uma arena 

particularizada […]. 
 

 A partir disso, podemos ressaltar que as mulheres foram, cada vez mais ocupando 

espaço em alguns lugares onde só os homens podiam ocupar, já que antes, de acordo com Louro 

(2004) as mulheres por serem notadas como seres frágeis, precisavam ser resguardadas e 

monitoradas, seja pelos pais ou esposo e não podiam trabalhar fora de casa. Ainda sobre a 

mulher trabalhar fora de casa Louro, (2004) fala que, 

 
Toda e qualquer atividade fora do espaço doméstico poderia representar um 

risco. […] o trabalho poderia ameaçá-las como mulheres, por isso o trabalho 

deveria ser exercido de modo a não se afastar da vida familiar, dos deveres 

domésticos, da alegria da maternidade, da pureza do lar. As jovens 

normalistas, muitas delas atraídas para o magistério por necessidade, outras 
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por ambicionarem ir além dos tradicionais espaços sociais e intelectuais, 

seriam também cercadas por restrições e cuidados para que sua 

profissionalização não se chocasse com sua feminilidade. (LOURO, 2004, p. 

379). 
 

 Sendo assim, Louro (2004) fala em seus estudos que o magistério tornou-se um trabalho 

para mulheres porque lhe dava a oportunidade de trabalhar um turno e no outro ela poderia 

desempenhar os seus trabalhos domésticos, por isso, as Escolas Normais foram sendo 

procuradas cada vez mais por moças que pretendiam torna-se professoras do ensino primário.  

 Por isso, como assegura Louro (2004, p. 393), “o magistério primário já era então 

claramente demarcado como um lugar de mulher e os cursos normais representavam, […], a 

meta mais alta dos estudos a que uma jovem poderia pretender”. Portanto, neste trabalho 

buscamos rememorar a trajetória educacional e professoral de uma mulher educadora, à luz da 

História Oral, na perspectiva de refletirmos sobre as contribuições dadas a História da Educação 

e a História de Mulheres, especialmente no cenário paraibano. 

 

Processo formativo e a trajetória professoral  

  

 O ano é de 1947, aos 13 de outubro nascia Wilma Maria Leite Gomes, como assim foi 

registrada e batizada por seus pais, no sítio Torrões, localizado na zona rural do município de 

Guarabira. Filha de Juvenal Gomes dos Santos e Francisca Leite Gomes, por lá residiu até seus 

três anos de vida. Em busca de condições melhores, seus pais se mudaram para o Engenho de 

Antônio de Lemos, onde o patriarca4 da família assumia a função de benfeitor. Nesta localidade 

sua mãe deu à luz a outra menina e Wilma Marques ganhava uma irmã, que a partir dali 

desfrutaria de uma companhia enquanto criança. Passados alguns anos, seus pais se mudaram 

para a zona urbana de Guarabira. O seu pai passou a trabalhar como agente policial na cidade, 

emprego arrumado por intermédio de apadrinhamento político, já que naquela época as 

contratações ficavam a cargos dos estadistas influentes, e, sua mãe, para completar a renda da 

família, bordava em casa, para as senhoras da alta sociedade guarabirense. Como podemos 

constatar na fala da professora Wilma Marques, 

 
[…] meu pai trabalhou no Engenho de Sr Antônio de Lemos e a minha mãe 

bordava pra fora, fazia enxovais de crianças. Bordava muito bem! E depois 

eles se mudaram aqui pra Guarabira, onde meu pai começou a trabalhar por 

intermédio de um deputado que tinha aqui em Guarabira, que gostava muito 

dele, […], deu emprego ao meu pai, nomeou meu pai para trabalhar na polícia. 

Polícia Civil de Guarabira, […] ele era policial, […].  (MARQUES, 2019). 
 

 Já em Guarabira, Wilma Marques começa seus primeiros rabiscos, tracejados, desenhos 

e pinturas na Escola de “Dona Dorinha”, segundo ela ficava próximo ao antigo cinema São 

José. Mais tarde inicia uma nova etapa, o curso primário. Através de leituras junção das sílabas 

na Escola Santa Terezinha, da professora Maria Eulália Cantalice5, onde se preparou para fazer 

o teste de admissão6·. Como ela ressalta: 

 

 
4O termo foi utilizado devido ao contexto familiar da professora Wilma Marques e da época estudada. 
5Destaque na educação do município de Guarabira era dona da Escola Santa Terezinha, como a professora Wilma 

(sobrenome) citou. Sua biografia foi descrita no livro “Educação e Educadoras na Paraíba do Século XX: práticas, 

leituras e representações, do professor Charliton José dos Santos Machado, escrita por Tatiana de Medeiros Santos. 

Segundo Santos (2011, p. 88): a professora Maria Eulália Cantalice, foi proprietária da antiga Escola Santa 

Terezinha por 35 anos e foi fundadora de todos os colégios, da época, do Jardim de infância e do curso pedagógico. 
6O teste de admissão consistia em uma prova onde as moças eram admitidas para cursarem o curso Normal. 
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A minha vida educacional, eu comecei (parou e pensou) … Eu comecei a 

estudar na Escola Santa Terezinha. A Escola da professora Maria Eulália 

Cantalice (emocionada), uma grande professora de Guarabira, dona Maria 

Eulália. Toda pessoa que fosse estudar, estudava na Escola de Maria Eulália, 

que era pra fazer o … admissão. (MARQUES, 2019). 
  
 

 Nesses estabelecimentos de ensino ela iniciava, sem saber, sua trajetória de vida 

professoral, por meio da educação. Aquela criança do início prosseguiu os seus estudos sempre 

influenciada pelo seu pai, que segundo nos contou, a sua família é de “[…] origem humilde e 

tinha com o que passar e o meu pai era um homem que só dava valor a educação” (MARQUES, 

2019), e após essa afirmação permaneceu em silêncio, por alguns minutos.  

 Como percebemos apesar de levar uma vida simples e humilde, ela e as suas irmãs eram 

crianças felizes, dividiam seu tempo entre brincar, estudar e instruir-se nos afazeres destinados 

as “mulheres”, pois, começavam em casa a aprender a bordar, fazer crochê, entre outras prendas 

ensinadas pela sua mãe. Wilma Marques relembra um pouco da sua rotina da infância: 
 

A gente brincava de roubar bandeira, de uma música que tinha… fui na 

Espanha. Brincava de toca, de boca de forno e assim por diante. […] quando 

eu tinha uns 12 anos, eu trabalhava! Eu fazia crochê. Ainda hoje faço! Eu 

bordava! Minha mãe era uma mulher que bordava. (MARQUES, 2020). 

 

  Os trabalhos manuais e domésticos que eram ensinados em casa faziam parte da 

educação das moças daquela época, como Louro (2004) nos mostra: 
 

As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, as habilidades culinárias, 

bem como as habilidades de mando das criadas e serviçais, também faziam 

parte da educação das moças; acrescida de elementos que pudessem torná-las 

não apenas uma companhia mais agradável ao marido, mas também uma 

mulher capaz de bem representá-lo socialmente. O domínio da casa era 

claramente o seu destino e para esse domínio as moças deveriam estar 

plenamente preparadas. (LOURO, 2004, p. 373). 

 
 

 Sendo assim, pode-se observar que as mulheres, neste espaço de tempo que a professora 

Wilma narra, viviam suas vidas a partir de uma construção cultural e social onde a sua figura 

era associada à boa esposa, mãe, dona do lar, entre outros. Atualmente esta concepção 

permanece impregnada em nossa sociedade, que aos poucos vem sendo desconstruída por lutas 

diárias de mulheres que buscam igualdade de direitos para ambos os sexos. 

 Dando sequência aos seus estudos, Wilma Marques, ingressou no curso Ginasial, 

através do concurso de admissão, no Ginásio “Nossa Senhora da Luz” e se lembra, com um 

sentimento de imensa gratidão ao seu pai, de como ela conseguiu estudar nesta escola, a partir 

do empenho e esforço dele. 
 

[…] eu estudei no colégio da Luz porque o meu pai dava muito valor a 

educação. Então o meu pai me matriculou no colégio da Luz, […] Ele era da 

polícia, e ganhava muito pouco, […] e não dava para eu estudar no colégio 

da Luz. Então ele tinha um amigo aqui, […] que tinha um bar, […]. Ai papai 

trabalhava toda noite e no fim do mês recebia o dinheiro para pagar o colégio. 

(MARQUES, 2019). 
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 Nesta Escola, ela cursa o primeiro e segundo ciclo do ginásio, onde, em oito de 

dezembro de no ano de 1964, Wilma conclui o curso Ginasial, de acordo com os termos da Lei 

Orgânica do Ensino Secundário7 (LOES).  

O período em que, cursou o primeiro ciclo do secundário de 1960 – 1964, com duração 

de quatro anos ela estudou diversas disciplinas que foram incorporadas ao currículo da época, 

como estava descrita na LOES que estabelecia as normais de funcionamento das escolas. Dentre 

as disciplinas as estudantes aprendiam o português, Francês, Latim, desenho, canto, trabalhos 

manuais, entre outras, como podemos conferir no certificado de conclusão disponibilizado pela 

professora Wilma Marques. 

 Sobre a disciplina de trabalhos manuais, Wilma Marques, lembra que na escola: 
 

[…] existia uma sala apropriada para trabalhos domésticos e tinha a irmã Inês 

Leão que ela ensinava pintura, ensinava pregar botão, casear. Eu aprendi tudo! 

Tudo o que eu sei fazer eu devo a Escola Nossa Senhora da Luz! (MARQUES, 

2019). 
 

 Percebe-se que as escolas das Décadas de 1960 e 1970, possuíam salas específicas para 

que as moças fossem preparadas para os afazeres de casa, que para Almeida (2014, p. 61-62) 

era “uma educação que visava, sobretudo, preparar as jovens para o casamento em idade de 

extrema juventude”, ou seja, as escolas normais, além de preparar as moças para o magistério, 

também as preparavam para o casamento. Inclusive, Almeida (2014), sobre a figura da mulher 

perante a sociedade e a igreja, infere que: 
 

Por carregar a nódoa do pecado original, a mulher deveria ser vigiada, mesmo 

que isso significasse tolher sua liberdade, abafar sua individualidade e privá-

la do livre arbítrio. O casamento e a maternidade eram a sua salvação; honesta 

era a esposa mãe de família; desonrada era a mulher transgressora que desse 

livre curso à sexualidade ou tivesse comportamentos em desacordo com a 

moral cristã. Para a missão materna as meninas deveriam ser preparadas desde 

a mais tenra idade, fosse nos colégios católicos, nas escolas protestantes, nos 

estabelecimentos de ensino não confessionais ou nas instituições públicas. 

(ALMEIDA, 2014, p. 63). 
 

 A professora Wilma Marques, em meio a risos, nos contou que a sua bolsa escolar era 

feita dos cartões que vinham os tecidos para amostra, na loja de tecido do seu tio. Ela também 

relembrou do seu lanche, preparado por sua mãe, para ela comer na hora do recreio na escola. 
 

 A minha bolsa!! (risos) […] O cartão duro, abria e fechava, tinha um elástico 

assim de fechar. Eu ia para escola, colocava meus cadernos dentro, a cartilha 

e ia me bora. […] O meu lanche era uma banana. Ah!!! Eu brincando já 

chegava preta. Brincava, levava uma garrafinha com água, copo. 

(MARQUES, 2020). 
 

 
7Esta Lei é regida pelo Decreto – Leis, nº 4.244, de 9 de abril de 1942, em seu Art. 2, assegura que: “O ensino 

secundário será ministrado em dois ciclos. O primeiro compreenderá um só curso: o curso ginasial. O segundo 

compreenderá dois cursos paralelos: o curso clássico e o curso científico”. Lei 8. 347, de 10 de dezembro de 1945. 

Art. 5º Haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário: o ginásio e o colégio. § 1º Ginásio será o 

estabelecimento de ensino secundário destinado a ministrar o curso de primeiro ciclo. § 2º Colégio será o 

estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, além do curso próprio do ginásio, um dos dois cursos de 

segundo ciclo, ou ambos." 
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 A partir das suas memórias percebemos que, apesar das dificuldades financeiras, nada 

lhe impedia de buscar conquistar seus ideais e ela sabia que isso só seria possível por intermédio 

dos estudos. 

Vinda de uma família tradicionalmente católica apostólica romana, aos vinte anos de 

idade, decide formar a sua família e casa-se com o seu primo, Arnaldo Marques. A partir de 

então o seu nome passou a ser Wilma Maria Gomes Marques. Dessa união nasceram três filhos 

e, de acordo com ela, havia aproximadamente dois anos que o seu esposo tinha falecido na data 

da última entrevista. 
 

[…] Eu casei com um primo meu. Arnaldo Marques. Tive três filhos, […], e 

consegui formar meus filhos, porque meu esposo também, o negócio dele era 

educação. Ele não estudou, porque no tempo dele, o pai só colocava para 

trabalhar na agricultura, […]. Mas, foi diferente. Meus filhos estudaram. […] 

Atualmente eu sou viúva, o meu esposo faleceu de infarto fulminante e eu 

fiquei tomando conta dos meus filhos até hoje. (MARQUES, 2019) 
 

 Já casada, ela decide continuar seus estudos e, quatro anos após o término do primeiro 

ciclo do secundário, Wilma Marques passa a cursar o segundo ciclo na Escola Normal Nossa 

Senhora da Luz, onde no ano de 1970 recebe o diploma de professora primária.  

 Wilma Marques persistiu nos estudos e ingressou na primeira Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Guarabira8 (FAFIG), onde cursou Estudos Sociais. Em 1983, fez vestibular 

novamente e passou a cursar História, na mesma instituição de ensino, que atualmente é a 

Universidade Estadual da Paraíba – Campus III – Guarabira. 

 Wilma como assim é mais conhecida na cidade, reside ainda no município de Guarabira, 

no centro da cidade, atualmente está com 72 anos de idade. Segundo ela, nesta casa ela construiu 

toda sua vida familiar, foram cinquenta anos de casada ao lado do seu esposo e desta só pretende 

sair para o cemitério. Como podemos notar em suas palavras, “Eu amo Guarabira. Vou morrer 

e vou me enterrar em Guarabira. Eu tenho meu lugarzinho já separado onde está a minha mãe 

e o meu pai. (MARQUES, 2019) 
 

AS MEMÓRIAS EDUCACIONAIS DE UMA NORMALISTA (FINAL DOS ANOS 

1970) 

As Escolas Normais, especificamente para o sexo feminino, surgiram por volta do final 

do Século XIX, tendo como ponto de partida os Liceus9, a fim de preparar moças para atuarem 

no magistério, ficando a cargo delas a educação das crianças. Percebemos que as mulheres 

começam a ganhar um “pequeno” espaço na sociedade através da prática docente, onde alguns 

órgãos públicos incentivavam a classe feminina a trabalharem fora do lar, ensinando as crianças 

a ler e escrever, mas, existia uma grande parcela da sociedade que ainda pensava que as moças 

deveriam ser apenas do lar. Sendo assim, a função da Escola Normal, a partir dos estudos de 

Almeida (2014, p. 70) era para, 
 

[…], formar professoras para um desempenho pedagógico calcado no 

humanismo, na competência e nos valores sociais. […], a Escola Normal 

voltava-se para a educação feminina como parte do projeto civilizador da 

 
8O funcionamento desta Faculdade foi autorizado pelo Ministério de Educação e Cultura de 15 de abril de 1971 – 

Decreto Federal nº 68. 509. De acordo com Wilma Marques, a FAFIG, funcionava no mesmo prédio da Escola 

Normal Nossa Senhora da Luz. 
9Kulesza (1998, p.64), nos fala que “[…] a formação de professores para as escolas primárias no Brasil, exigidas 

pela nova ordem social, nasce umbilicalmente vinculada aos tradicionais Liceus. Tradicionalmente destinados à 

formação das elites masculinas, essas escolas, […], influenciarão fortemente as iniciativas de criação de Escolas 

Normais, especialmente nos momentos iniciais”. 
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nação e cumpre funções de educar e instruir as futuras esposas e mães, as 

donas de casa encarregadas da educação familiar e do fortalecimento da 

família.  
 

 Essas instituições de ensino surgem primeiramente nas capitais do país, sob a 

responsabilidade do poder público, porém, com o passar do tempo e a grande procura por cursos 

de formação, elas foram sendo estendidas para os interiores com um número maior de 

habitantes, que pudessem atender as cidades circunvizinhas e ficando a cargo do poder privado. 

Almeida (2014) faz a seguinte observação sobre a expansão das escolas normais, 

 
[…], o magistério e a educação eram vistos como instrumentos eficazes e 

determinantes para a formação de profissionais encarregados de exercer o 

ensino. Porém, as escolas normais públicas eram insuficientes para atender à 

demanda, e logo se estendeu a autorização de funcionamento para escolas 

normais livres particulares e municipais. (ALMEIDA, 2014, p. 68). 
 

Sendo assim, o município de Guarabira foi contemplado com a Escola Normal Nossa 

Senhora da Luz, onde a professora Wilma Marques estudou e a unidade escolar era 

administrada pelas irmãs da Congregação Santa Catarina, ou seja, os ensinamentos ficavam a 

cargo da igreja Católica. 

Sobre a estrutura da Escola ela traz à lembrança que “o prédio da escola era um prédio 

muito bom, tinha capela, salas de pintura, piano […] era bacana, muito bem organizado” 

(MARQUES, 2020). Com isso percebe-se que a Instituição tinha uma estrutura física adequada, 

organizada onde o seu alunado poderia desfrutar das atividades oferecidas por ela, de uma 

forma mais dinâmica. 

 A Instituição de ensino, Nossa Senhora da Luz, tinha um regime severo quanto à 

disciplina das moças. As normalistas, ao chegarem à escola, já tinha uma irmã presente na porta 

para recolher as cadernetas que eram anotadas a frequência de cada educando. Como é bem 

relembrado por Wilma Marques,  
 

A gente levava uma cadernetinha ela […] vinha pronta da tipografia! A 

cadernetinha era verde! […] a irmã Matilda […] ela levava aquelas cadernetas 

lá pra dentro. Todo mundo que entregou a cadernetinha ela botava o carimbo 

de presente! E quem não entregou, no outro dia ela colocava faltou! 

(MARQUES, 2020). 
 

 Percebemos por intermédio da lembrança da professora que, no final dos anos de 1960, 

a frequência das alunas era acompanhada por cadernetinhas10 individuais e por dias, feita por 

uma encarregada do setor administrativo, diferente do que ocorre nos dias atuais, onde o 

professor que faz a chamada em sala de aula e por disciplinas. Dentre a rotina da escola, todos 

os dias as normalistas antes de entrarem para as salas de aula acompanhavam no pátio da escola 

o hasteamento da bandeira, cantavam o hino nacional e rezavam, pois nesse período a/os 

aluno/as deveriam sempre demonstrar amor e respeito pela pátria.  

 A Escola Normal Nossa Senhora da Luz, por ser uma instituição administrada pela 

igreja Católica, e que preparava as moças para serem professoras de crianças, defendia o uso 

do fardamento de modo indispensável e a higiene pessoal também. Como recorda a professora 

Wilma Marques, 
 

 
10Sobre as cadernetinhas, a professora Wilma Marques, nos falou que ela tinha guardadas algumas até um tempo 

atrás, mas devido algumas mudanças em sua casa elas se perderam, a mesma falou que não sabe como, mas que 

não as possui mais. 
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A farda era […] saia plissada, uma blusa de mangas compridas. Tinha aqui as 

iniciais do colégio. A saia era azul! Sapato de correia. A correia do sapato era 

aqui! O cabelo só podia colocar um laço. Fazia duas tranças. Só entrava com 

as unhas bem limpas. Fazia assim para ver se a farda tinha sido vestida hoje. 

Quem vinhesse com a blusa suja voltava, a meia todo dia bem lavada! 

(MARQUES, 2020). 
 

 Ainda sobre o seu fardamento, Wilma Marques nos falou, em meio a risos, que como o 

fardamento tinha que estar sempre impecável, então a saia dela era colocada embaixo do 

colchão da cama para que as plissas ficassem sempre perfeitas e que depois a sua mãe comprou 

uma ombreira apropriada para que a saia não se amassasse. De acordo com Almeida (2014, p. 

78) “nos colégios católicos as freiras encarregavam-se de instruir e educar as meninas, […]”, 

como notamos na fala da professora Wilma Marques: “Os professores era mais freiras. Tinha 

um padre chamado padre Assis. […] tinha o professor Manoel Amaro, sabia uma história 

danada. […] Esse padre Assis, ensinava Latim. […] a gente respeitava o professor” 

(MARQUES, 2020), percebe-se que por se tratar de uma instituição mantida pela igreja, os 

educadores eram preferencialmente freiras, quando não um padre. 

 Por ser uma instituição conservadora, as salas de aulas eram organizadas de forma 

tradicional, o professor ficava a frente da turma, as carteiras eram enfileiradas e só quem podia 

falar era o professor, como relembra a entrevistada: 
 

O professor dava aula, tinha um quadro – negro enorme. Do tamanho da sala. 

Mas eles davam aula assim: tinha um birô, era em cima de uma parte de 

madeira alta, assim, de dois palmos, o professor ficava em cima […] ficava 

dominando a turma. De cima ele via a turma todinha. (MARQUES, 2020). 

  

 As disciplinas eram ministradas de forma isolada, cada qual com suas técnicas 

individuais, não havia uma interação entre elas. Tudo era feito de forma sistemática para que 

os alunos “aprendessem” e depois seria avaliado a partir de provas. As normalistas possuíam 

um currículo variado, elas tinham aulas de culinária, bordados, pinturas, latim, entre outras que 

destinavam aos afazeres do lar. Como bem relembra a educadora Wilma Marques, 
 

Eu estudava Português, matemática, educação artística e canto. Desenho 

geométrico, bordado. […] sabia pregar crochetes (macho e a fêmea), sabia 

pregar um botão, […] sabia ponto de cruz, ponto de casa. Começava com um 

pontinho de alinhavar. Tinha tudinho. (MARQUES, 2020). 
 

 E como o professor exibia a sua imagem na sala, como superior aos seus educandos, as 

normalistas possuíam um maior respeito com os mestres em sala de aula e fora, a única relação 

que se poderia formar era professor X aluno. O instituto Normal de Guarabira todos os anos no 

dia sete de setembro, em que se comemora a independência do nosso país, celebrava junto com 

as suas alunas esta data especial. Informalmente, Wilma Marques relembrou que elas, as 

normalistas, durante uma semana faziam todas as condecorações referentes à data.  

A escola possuía uma banda marcial, na qual ela tocava caixa, que desfilava pelas ruas 

espalhando as suas notas musicais. A educadora Wilma Marques traz essa recordação, “Todo 

ano no dia sete de setembro, eu tocava caixa. Tinha uma farda azul. Uma blusa. Saia branca 

plissada. Sapato, meião e um bonezinho, assim de lado” (MARQUES, 2020). 

 

Com a palavra: a professora Wilma (anos 1966 – 1991) 

 

Antes mesmo de concluir a sua formação pedagógica a professora Wilma já iniciava a 

sua vida professoral para ajudar na renda familiar, nos fundos da casa de sua família. Naquele 
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espaço improvisado, que era destinado para os afazeres domésticos, ela transformava em sala 

de aula e, debaixo de um pé de bananeira, ensinava as primeiras letras às crianças circunvizinhas 

que não podiam frequentar a escola, por diversos fins. 

 Informalmente11, a professora Wilma Marques relembrou que começou sua vida 

professoral aos treze anos de idade, onde dava aula a três alunos que tinham vergonha de irem 

à escola, e, então seu pai, comprou tamboretes e uma mesa e montou a sua sala de aula em casa. 

 A professora Wilma Marques, fora do alcance do gravador, aos sorrisos, relembrou a 

forma como ela recepcionava os seus alunos e o método que ela usava para ensiná-los o 

alfabeto, chegou até a cantar partes da música que ela utilizava. E ela cantou assim: “Olha ai 

seu Serafim, esta letra faz assim: B com A, faz BA; B com E, faz BE; B com O faz BO; B com 

U, faz BU”. Como podemos perceber nas lembranças da professora, em suas aulas, ela utilizava 

o método silábico. 

 Aos dezenove anos de idade, Wilma Marques obteve o seu primeiro cargo público, 

exercendo a função de professora nas escolas do município de Guarabira, ficando à disposição 

da secretaria municipal do ano de 1966 a 1968, de acordo com uma certidão emitida pelo órgão 

competente.  

 No ano de 1968, cursando a 2ª série do 2º ciclo ginasial, surge a oportunidade de a 

professora colocar em prática os ensinamentos teóricos aprendidos, desta vez nas escolas da 

rede estadual da Paraíba. Ela foi contratada para exercer a função de auxiliar de ensino primário 

na Escola Isolada Cachoeira dos Guedes12, localizada na zona rural da cidade. Ela relembra este 

momento, “Eu comecei a ensinar em Cachoeira dos Guedes, um contrato de um deputado muito 

amigo do meu pai. […] arrumou um contrato para mim como auxiliar de ensino” (MARQUES, 

2019), como um pontapé inicial na sua carreira no magistério. 

 No momento da entrevista, a professora Wilma Marques ressaltou que apesar do seu 

contrato de trabalho ter sido por intermédio político, ela era “capacitada, […] e não tinha 

concurso todo o tempo, né?” (MARQUES, 2020), isto porque ela ingressou no serviço público 

antes da Constituição de 1988. 

 Neste estabelecimento escolar, Wilma Marques passou a lecionar como professora 

polivalente, e atuava como alfabetizadora das crianças daquela localidade tão carente de uma 

educação de boa qualidade. Sobre a escola de Cachoeira ela relembra as dificuldades que passou 

junto a suas colegas de profissão, para se deslocar para chegar até lá e como retornar para casa, 

já que a mesma situava-se na zona rural do município. 
 

[…] Ensinava eu e uma amiga minha chamada Marli. […] A gente todo dia ia 

para Cachoeira de ônibus, às vezes, os motoristas deixavam a gente. Ai a gente 

passava até no sei que horas esperando outro ônibus. Chegava em casa tarde! 

(MARQUES, 2019). 
 

 A professora Wilma Marques, de maneira informal, nos falou que ir até aquela escola 

encontrar as crianças era um motivo que a fazia cada vez mais seguir a sua carreira professoral, 

porque para ela ser professora era uma vocação e que estava ligada a figura da mulher, da boa 

mãe e boa filha.  

 Sobre a vocação e a feminização do magistério, Louro (2004) fala que: 
 

[…] as mulheres tinham, por “natureza, uma inclinação para o trato com as 

crianças, que elas eram as primeiras e “naturais educadoras, por tanto nada 

mais adequado do que lhes confiar a educação escolar dos pequenos. Se o 

destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o 

 
11Este termo é utilizado quando a entrevista não está sendo gravada 
12Obtivemos essas informações através da portaria original, que a professora Wilma Marques disponibilizou para 

consulta no momento da entrevista.  
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magistério representava, de certa forma, a extensão da “maternidade, cada 

aluno ou aluna vistos como um filho ou uma filha “espiritual. […] Para tanto 

seria importante que o magistério fosse também representado como uma 

atividade de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam aquelas que tivessem 

vocação”. (LOURO, 2004, p. 376) 
 

 Podemos perceber que a feminização do magistério se deu pela imagem que a mulher 

refletia de ser boa esposa, mãe e filha e que assim educariam e cuidariam melhor dos/as filhos/as 

dos senhores de renome social, ou seja, a mulher em sala de aula representaria a figura da mãe. 

 A professora Wilma Marques, muito emocionada, relembrou o carinho e acolhimento 

da comunidade local de Cachoeira dos Guedes. Ela nos contou que os moradores gostavam 

muito dela, a tratavam muito bem. Sempre queriam lhe agradar presenteando-a com os produtos 

cultivados na própria comunidade. Nesta escola ela lecionou até o ano de 1971, quando foi 

removida a pedido para a Escola Estadual Antônio Benvindo, que ficava localizada na zona 

urbana do município de Guarabira. 

 O seu pedido de remoção se deu por motivo da escola ser localizada na zona rural e a 

locomoção até ela tornava-se cada vez mais difícil, pois nem todos os dias o seu esposo estava 

disponível para levá-la até lá. Na escola Antônio Bem Vindo a professora Wilma Marques 

lecionou por quatro anos, ainda como professora do ensino primário, como era definido na 

época.  

 Em 1975, logo após se formar em Licenciatura em Estudos Sociais, pela FAFIG, a 

professora Wilma Marques foi contratada pelo governo do Estado, lotada na secretária de 

Educação, para ser professora de ensino médio da cadeira de Geografia no Colégio Professor 

José Soares de Carvalho, popularmente conhecido na cidade como o Colégio Estadual.  

 Ao ser perguntada sobre algo que marcou a sua passagem por essa escola, a professora 

Wilma Marques se lembrou da época em que seus alunos/as lhe fizeram uma singela 

homenagem, pois a mesma iria se afastar das atividades porque ia nascer o seu primeiro filho. 
 

[…] no dia que eu ia sair, me afastar do colégio pra ganhar meu primeiro filho, 

em fevereiro… [Breve silêncio]. Porque a gente começava a dar aula em 

fevereiro, […] estava havendo uma festa no colégio, aí os meninos arrancaram 

os enfeites da festa e foram levar para mim. Eles eram tudinho doidos por 

mim”. (MARQUES, 2020). 
 

 Percebe-se na recordação da professora que ela era bem-aceita pelos seus alunos/as. Ela 

nos contou que “conhecia” cada criança ou adolescente que ela ensinava, sabia a necessidade e 

usava sempre da compreensão para com eles/as. 
 

Eu não colocava falta, não! Pois eu sabia os alunos que precisavam. Eu 

conhecia meus alunos que moravam no sítio, não podiam chegar cedo e os que 

chegavam atrasados. Muitas vezes quando Arnaldo ia me deixar no colégio eu 

dava uma carona a um menino que ia a pé, nas carreiras, ali na pista. 

(MARQUES, 2020). 
 

 Nesta escola a professora Wilma Marques lecionou, por onze anos consecutivos, a 

disciplina de geografia. Em 1986, para acompanhar o seu esposo, ela pediu remoção para a 

Escola Estadual de 1º e 2º graus da cidade de Cuité-PB, ficando lá por um ano. Nota-se que 

mesmo mudando de cidade a favor de seguir os caminhos do marido, a professora não se 

distanciou da sua profissão. Em 1987, novamente a pedido, ela retornou à cidade de Guarabira 

para Escola Estadual Monsenhor Emiliano de Cristo, conhecida como Polivalente, onde 

permaneceu até o dia 28/12/1991, quando foi publicado no Diário Oficial a sua aposentadoria.  
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 Sendo assim, a professora Wilma Marques, dedicou mais de vinte anos à vida 

professoral. Perguntamos a ela se havia arrependimento acerca da escolha e do exercício da 

profissão docente e ela nos respondeu que não, porque ser professora é muito gratificante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos realizados, percebe-se que a História Oral, abriu um leque para que 

histórias de pessoas comuns pudessem ser contadas a partir das narrativas, das suas memórias, 

principalmente, histórias de mulheres, sujeitos que ficaram e ficam a margem nas histórias 

oficiais. As histórias de mulheres ganharam grande destaque com a HO.  

A partir da História da Educação deu-se início as narrativas das mulheres que fizeram 

parte do processo educativo e que contribuíram na educação enquanto professoras. Sendo 

assim, este trabalho nos trouxe rememorações da professora Wilma Maria Gomes Marques, que 

estavam guardadas, silenciadas, e que contribuíram para compreendermos a História da 

Educação da Paraíba, especificamente no cenário da cidade de Guarabira. 

 A professora Wilma Marques, através das suas memórias do seu processo formativo, 

entre os anos de 1953 a 1974, possibilitou contextualizar entornos sobre a educação voltada as 

mulheres, destacando sua trajetória de vida bem como sinalizando as instituições de ensino que 

atendiam a demanda formativa, as disciplinas que abarcavam o ensino, o cotidiano escolar e as 

práticas educativas desse período.  

 Percebe-se em suas entrevistas que a mesma iniciou a sua vida professoral muito cedo, 

mesmo antes de ter concluído o curso normal, para ajudar na renda da sua família, e que a partir 

de então ela nunca mais parou, tomada pelos preceitos destinados ao papel social da mulher de 

sua época, como figura cuidadora destinada ao apelo vocacional, princípios legitimados a partir 

dos papéis sociais conduzidos à mulher no período estudado. Seguiu sua carreira de professora 

e por mais de vinte anos lecionou nas escolas da rede pública do estado da Paraíba. Diante deste 

percurso longínquo na educação, cabe-nos refletirmos sobre os desafios e anseios que 

marcaram, sobretudo, as transformações contextuais, no campo educacional, sentidas e vividas 

pela professora, compreendendo que sua trajetória de vida e profissional não é linear. 

Portanto, a pesquisa abre possibilidade para outros estudos ainda mais aprofundados, 

sobre história de mulheres, histórias de formação de professoras, histórias de instituições 

escolares, entre outras. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E LUGARES DE MEMÓRIA: a educação patrimonial na 

formação cidadã em Mossoró/RN 

 

Marcos Daniel Rosa de Freitas13 

 
RESUMO 

Este trabalho tem como pretensão analisar a relação entre ensino de história e a 

educação patrimonial, dando ênfase a cidade de Mossoró/RN, buscando dessa 

maneira entender de que forma ambas possam contribuir para a conscientização 

histórica dos discentes, a partir do momento em que estes passem a serem vistos como 

agentes históricos de seu tempo por meio da problematização de lugares de memória. 

Nele são apontados alguns conceitos fundamentais na área de Educação Patrimonial, 

como por exemplo: patrimônio, memória e seus lugares de memória, consciência 

histórica, entre outros. A partir disso, apontamos a importância que esses lugares 

possuem e suas respectivas potencialidades quando trabalhados pelo professor de 

história ao longo de suas práticas docentes no intuito de contribuir para a promoção 

de uma formação cidadã crítica, como orienta a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Ao longo do trabalho, faço um levantamento sobre alguns lugares de 

memória na cidade de Mossoró/RN, citando-os como possibilidades de espaços para 

serem desenvolvidas práticas que vinculem o ensino de história e a educação 

patrimonial. Lugares que abordam temáticas como a abolição da escravidão, o 

cangaço no sertão potiguar e a conquista do voto feminino. No término desse artigo 

trago uma proposta de elaboração de uma cartilha que apresente esses lugares de 

memória ao público, podendo ser professores, alunos e visitantes de modo geral, além 

de um guia que possa auxiliá-los durante suas respectivas visitas.  

 

Palavras-chaves: Ensino de História; Patrimônio; Memória. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais docentes, assim como várias outras profissões foram beneficiadas com 

os avanços da tecnologia nos últimos anos. Porém, a partir disso, podemos perceber que o 

professor, e aqui vamos dar um foco ao historiador, precisa buscar novas metodologias de 

trabalho que possam fazer com que alunos se tornem cidadão críticos, como pede a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) atualmente14, e que a partir disso, passem a 

entender a história como o resultado de ações humanas, onde cada integrante de uma sociedade 

é um agente histórico inserido em grupos sociais que criam e produzem um sentido histórico 

específico, para além da consciência individual. É importante demarcar que a sociedade não é 

soma das partes de um todo, mas sim um corpo coletivo maior que a soma dos indivíduos.  

Michel de Certeau chama a atenção para a importância da relação entre prática, e aqui 

podemos falar da prática docente, com discussões teóricas, que muitas vezes são evitadas por 

professores, por vários fatores, mas podemos citar entre eles a falta de preparo suficiente para 

trabalhar dessa forma em sala de aula. 

 
Em História, uma prática sem teoria desemboca necessariamente, mais dia 

menos dia, no dogmatismo de “valores eternos” ou na apologia de um 

“intemporal”. A suspeita não poderia, pois, entender-se a toda análise 

teórica.15 

 
13 Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2017). Cursando o Mestrado 

Profissional em Ensino de História – PROFHISTÓRIA (UERN). E-mail: daniel22freitas@gmail.com  
14 Porém é importante destacar que essa percepção crítica tem uma historicidade na história da educação proposta 

pelos professores de história antes mesmo do surgimento da BNCC. 
15 CERTEAU, Michel de.  A escrita da história. Trad.: Maria de Lourdes Menezes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

mailto:daniel22freitas@gmail.com
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Muitas vezes essa falta de preparo dos docentes em trabalhar com teoria da história em 

sala de aula é resultante do distanciamento existente entre a universidade e a educação básica. 

Sobre esse assunto, Uyguaciara Velôso afirma em “A difícil arte de ensinar e fazer história” 

que é necessária uma articulação entre esses níveis para que o ensino de história não acabe 

entrando naquilo que ficou conhecido popularmente como educação bancária16, mas sim em 

um ensino de história de forma crítica, que possa despertar questionamentos durantes as 

discussões em sala de aula. Vêloso acrescenta:  

 
Para sair da mera transmissão e reprodução de conhecimentos, a definição de 

universidade passa a considerar como fundamental a articulação pesquisa-

ensino-extensão, ou seja, que a socialização do conhecimento esteja em via 

direta associada à sua produção teórico-metodológica e à sua aplicabilidade 

social, política e cultural, transformando a realidade e fazendo sentido à 

experiência. 17 

 

A utilização de lugares de memória, unindo o ensino de história com a educação 

patrimonial em museus, memoriais, bibliotecas, arquivos é uma possibilidade para que sejam 

trabalhados com os alunos vários conceitos que são de fundamental importância para essa 

formação cidadã crítica. Com isso, será oportunizado aos alunos a possibilidade de começar a 

compreender quais foram os processos e personagens históricos do passado responsáveis pela 

conjuntura na qual este se encontra inserido. Esses lugares de memória, onde podemos 

considera-los como difusores da cultura e do conhecimento, acabam sendo espaços cujo papel 

atual abrange funções que vão além de preservar e disseminar a informação: desempenham uma 

importante função tanto na preservação, quanto na construção da memória e do patrimônio de 

uma sociedade, onde a memória se cristaliza e se refugia neste momento particular da história, 

contribuindo para a construção de uma identidade singular e, ao mesmo tempo, coletiva, como 

pertencimento a um tempo, a um grupo com as marcas desse tempo. 

Os espaços de memória que aqui serão utilizados como ferramentas para o ensino de 

história por meio da educação patrimonial, além de serem espaços de conservação, são também 

lugares de perpetuação do patrimônio intelectual, literário e artístico dos membros de uma 

sociedade, comunidade, portanto, “não se constituem unicamente em local para reviver o 

passado onde se depositam os estratos das inscrições passadas, mas, constitui-se em espaço 

dialético de aspecto imaterial que dá sentido e profundidade às práticas de reflexão e 

interpretação a partir das heranças intelectuais.”18 

No término da pesquisa será proposto a confecção de um material pedagógico que possa 

contribuir com o ensino de história e a educação patrimonial. Particularmente nessa pesquisa, 

serão abordados os lugares de memória da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cidade 

defensora de um discurso pioneiro nas conquistas do voto feminino e abolição da escravatura. 

O produto sugerido será uma cartilha que apresente alguns dos espaços de memória da cidade 

que podem ser visitados por professores e alunos sendo, dessa forma, alternativas para ser 

empregada a metodologia da educação patrimonial ao longo das práticas docentes no ensino 

 
Universitária, 2002. p.66. 
16 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 25 ª ed. (1ª edición: 1970). Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1998. 
17 CASTELO BRANCO, Uyguaciara Velôso. A difícil arte de ensinar e fazer história. In FLORES, Elio Chaves; 

BEHAR, Regina (orgs.). A Formação do Historiador: tradições e descobertas. João Pessoa: Editora Universitária 

UFPB, 2004.p. 30. 
18 BRAZ, Márcia Ivo; HOLANDA, Cínthia Maria Silva de; FERREIRA, Marilucy da Silva. O documento e os 

lugares de memória: protagonistas na perpetuação da memória social. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 13., 2012, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 

2012. 
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básico. 

 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: a integração entre o saber escolar e os lugares de 

memória.  

 

A educação patrimonial é uma entre várias metodologias que podem auxiliar o ensino de 

história no alcance de seus objetivos estipulados pela BNCC. Almir Félix Batista de Oliveira, 

ao abordar sobre educação patrimonial considera que de acordo com o Guia Básico de Educação 

Patrimonial, publicado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN), o 

patrimônio cultural pode e deve ser utilizado por todos que compõem nossa sociedade, sejam 

na condição de crianças, jovens ou adultos, como fonte para o conhecimento, tanto individual 

quanto coletivo, sobre o nosso passado, sobre nossas tradições, capacitando-nos para que 

possamos ser capazes de usufruir e valorizar nossa herança cultural19. Não se tratando, portanto, 

apenas de uma atividade para alunos matriculados em instituições de ensino, mas sim para todos 

aqueles que compõem a sociedade. Diante disso, podemos afirmar que educação patrimonial é 

de fundamental importância para o ensino de história. De acordo com Maria de Lourdes Pereira 

Horta, a educação patrimonial 

 
Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato 

direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus 

múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da 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 destes bens, e propiciando a geração e a produção 

de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.20 

 

O caráter educativo do patrimônio cultural pode ser pensado quando a educação 

patrimonial é usada para demonstrar as relações de permanências e mudanças ou de 

semelhanças e diferenças entre sociedades localizadas em temporalidades diferentes, bem como 

em múltiplos espaços, quanto à forma de pensar, de agir, de produção de um saber, de construir, 

de habitar, de alimentar, de vestir etc. Almir Oliveira ao abordar sobre a educação patrimonial, 

traz a reflexão que esse aspecto educativo do patrimônio pode ser um dos garantidores da 

construção de uma cidadania plena, que inclusive é um dos pontos objetivados pela BNCC. 

 
Que façam com que esses grupos possam, com as próprias mãos, guiar seus 

destinos como cidadãos comprometidos com seu passado. Nessa perspectiva 

é que podemos falar da utilização do patrimônio cultural, intermediado pela 

metodologia da educação patrimonial na sala de aula de história, geografia, 

matemática, português, pois, além desse potencial educativo, outra 

característica da metodologia é sua utilização de forma interdisciplinar, de 

forma compartilhada de saberes a serem usufruídos, proporcionando uma 

educação dos sentidos, do olhar, do sentir, do ouvir, permitindo assim uma 

sensibilização patrimonial que garanta sentidos de preservação e de 

pertencimento desse patrimônio em relação à comunidade da qual ele faz 

parte.21 

 
19 FERREIRA, Marieta de Moraes, OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Dicionário de ensino de história. – Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2019. p. 98. 
20 HORTA, M.L.P., GRUNBERG, E., MONTEIRO, A. Q. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999. p.6. 
21 FERREIRA, Marieta de Moraes, OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. 2019. p.100-101.   



 

 

195 

 

Para Maria Cecília Londres Fonseca, “a escola cumpre muito precária e limitadamente 

uma de suas funções principais, que é a de formar cidadãos com uma base cultural comum, e 

onde o hábito de consumo de bens culturais é incrivelmente restrito”.22 Vê-se então, a 

necessidade de buscar práticas educativas em parceria com outros espaços que visem suprir 

essa carência. Em muitas cidades vemos a ausência de políticas públicas que busquem unir 

escolas, bibliotecas, museus, arquivos nesse processo de aprendizagem. A escola acaba sendo 

responsabilizada por essas funções, enquanto os outros espaços muitas vezes são mal 

administrados pelos seus responsáveis e raramente utilizados pela população local, que 

desconhecem o sentido histórico e acabam não se reconhecendo naqueles espaços.  

A cidade de Mossoró/RN é defensora de um discurso que prega o pioneirismo da abolição 

da escravatura, voto feminino, a resistência à invasão do bando de Lampião no ano de 1927, 

além do seu poder econômico no oeste potiguar, como por exemplo, a extração de petróleo e 

produção de sal. Em vários pontos da cidade existem lugares de memória que foram 

preservados desde a época de seus respectivos eventos abordados, construídos com o objetivo 

de fortalecer essa imagem de cidade forte no meio do sertão potiguar. Atualmente, não existe 

de forma atuante uma política patrimonial por parte da prefeitura que busque a interação desses 

espaços com as escolas de ensino básico. Esse trabalho vem então ressaltar a potencialidade da 

educação patrimonial em contribuir de forma muito relevante para a democratização da cultura 

e ao acesso à informação, para a incorporação do patrimônio por toda a sociedade, e para a 

formação desses cidadãos capazes de se reconhecer como parte desse patrimônio histórico-

cultural.  

A professora Margarida Maria Días de Oliveira é mais uma a afirmar sobre a necessidade 

dessa interação da escola com outros ambientes, como os museus e arquivos, além da utilização 

de outros tipos de objetos que possam servir de fontes históricas e que possam contribuir com 

o ensino de história. Em um artigo de sua autoria intitulado O ensino de história, a memória e 

o patrimônio cultural23  

 
O ensino e a pesquisa podem ser exercidos em lugares tradicionais, como as 

instituições escolares e centros de pesquisa, mas também em espaços 

ressignificados pela problematização do conhecimento histórico, como os 

museus, arquivos, memoriais, faz-se fundamental, ainda, refletir sobre a 

atuação dos profissionais de história em espaços abertos com as tecnologias 

da informação desde os jornais impressos e rádios, passando pelo cinema, 

televisão e a internet.24 

 

Isso nos ajuda a entender que em todos os espaços, a atuação docente, e nesse caso 

especificamente, o professor de história pode desenvolver práticas tanto no âmbito da pesquisa, 

quanto no ensino. Por meio desse elo entre ensino e pesquisa desenvolvido nas práticas 

metodológicas do professor, poderá ser construído conhecimento histórico, a fim de fornecer 

subsídios para elaboração de artigos, documentários, filmes, peças teatrais, sites que possam 

inclusive ser divulgados, por meio de exposições, produzindo materiais didáticos como 

resultado das práticas desenvolvidas.  

Ao trabalhar com a educação patrimonial, professores e alunos terão acesso a vários 

tipos de patrimônios, cada um deles com sua carga simbólica. Ainda nos cursos de graduação, 

é percebido que é muito comum ter discentes com uma visão muito naturalizada de patrimônio 

 
22 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no 

Brasil. 2.ed.rev.ampli. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; MinC – Iphan, 2005. P.43.  
23 OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. DIAS, Margarida Maria Santos. O ensino de História, a memória e o 

patrimônio cultural. HISTÓRIA & ENSINO (UEL), v. 15, p. 119-130, 2009. 
24 OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. DIAS, Margarida Maria Santos. 2009. p.125. 
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cultural e memória como sinônimo de história. A associação de patrimônio ao que é antigo é 

bastante recorrente. Faz-se necessário então um esforço para que ocorra a desnaturalização do 

patrimônio, por meio de uma reflexão sobre a relação com a escrita da história e os interesses 

sobre construção de memórias. 

Podemos dizer que patrimônio cultural é o conjunto de bens materiais e imateriais 

construídos e apropriados pelo homem ao longo do tempo com suas características únicas 

particulares. Olgário Paulo Vogt afirma que patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens 

materiais ou imateriais, que são considerados de interesse e de relevância para a permanência e 

a identificação da cultura da humanidade, de uma nação, de um grupo étnico ou de um grupo 

social específico, constituindo-se dessa maneira em uma herança do passado com o qual os 

homens do presente convivem e a qual pretendem transmitir às gerações futuras.25 

 

O FAZER HISTORIOGRÁFICO E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

O trabalho de educação patrimonial busca, segundo Maria de Lourdes Pereira Horta, levar 

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 educação cultural.26 Por meio 

da história local, o aluno poderá apoderar-se das referências culturais que lhe permitem 

conhecer melhor sua região e, talvez, interessar-se mais por esta história geral que lhe parece, 

muitas vezes, demasiado austera e afastada do seu meio.  

É de fundamental importância que o ensino de história possa utilizar da educação 

patrimonial, vista que essa além de ser essencial para a preservação e a legitimação do 

patrimônio público pertencente a uma cidade, estado e nação, está relacionada diretamente com 

a formação dos cidadãos, com o exercício da cidadania, da democratização e apropriação da 

cultura, na qual o patrimônio está inserido.  

 
Ensinar compreende não apenas a socialização do conhecimento 

historicamente acumulado, mas principalmente o processo de tornar o aluno 

partícipe da produção desse conhecimento, dando-lhe ferramentas 

importantes e necessárias à execução dessa tarefa.27 

 

Por meio dessa prática pedagógica, pode-se estimular durante as aulas que os alunos 

busquem compreender o que Michel de Certeau chama de lugar social na história. Em sua obra 

A Escrita da História, o autor francês aponta que toda pesquisa historiográfica é articulada com 

seu lugar de produção socioeconômico, político e cultural. Portando, esse vínculo acaba 

implicando em uma elaboração de discurso influenciado por esses determinantes. As 

informações que chegam até nós são, de certa forma, imposições ligadas a privilégios, 

enraizadas em determinadas particularidades. Os métodos para os quais são produzidos esses 

discursos são instaurados em função deste lugar social, que acaba delineando interesses que são 

propostos e organizados nos questionamentos e afirmações de cada discurso. Partindo desse 

apontamentos, podemos propor desde aulas que envolvam a educação patrimonial ou mesmo 

durante uma explicação sobre determinado assunto do livro didático, onde o professor possa 

inclusive, trabalhar com alguma fonte histórica em sala de aula, possibilitar que o aluno consiga 

ver que tudo aquilo possui o seu lugar social, percebendo as possíveis influências que estão por 

 
25 VOGT, Olgário Paulo. Patrimônio cultural: um conceito em construção. MÉTIS: história & cultura – v. 7, n. 13, 

p. 13-31, jan./jun. 2008 
26 HORTA apud Berenice Corsetti. Neoliberalismo, memória histórica e educação patrimonial, em Ciência & 

Letras, Porto Alegre, n.49-57, jan./jun.2000. 
27 CASTELO BRANCO, Uyguaciara Velôso. 2004, p. 30. 
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trás das informações contidas naquele material, e assim compreender que as verdades contidas 

ali são submetidas algumas particularidades muitas vezes impostas, privilegiando alguns, 

excluindo ou dando menor relevância a outros. Pois, toda interpretação provocada dentro do 

ensino de história, ao contato com as fontes históricas de suas mais variadas formas, onde cada 

uma delas trazem consigo discursos sobre um passado, depende de um sistema de referência, 

que remeta à subjetividade do autor. 28 

Em O Tecelão dos Tempos, obra de autoria do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é 

discutida a forma como o professor pode trabalhar, utilizando como linguagem metafórica uma 

comparação entre o trabalhador fabril e o artesão. O professor de história, não pode enxergar o 

processo de ensino aprendizagem como se fosse um sistema de produção fabril 

taylorista/fordista29. O profissional docente deve trabalhar em sala de aula como um artesão, 

que se utiliza dos materiais disponíveis em seu local de trabalho adaptado com o contexto em 

que ele próprio e os demais ao seu redor estão inseridos.  

Assim como cada obra feita por um artesão, cada aula ministrada por um professor, 

possui sua particularidade. O ensino de história não pode ser tratado como algo repetitivo, 

prática bastante comum em um passado não tão distante em nossa história. Em governos 

autoritários como a Era Vargas (1930-1945) e durante a Ditadura Militar Brasileira (1964-

1985), o ensino de história era estruturado com o objetivo de exaltar os principais eventos 

históricos e heróis nacionais considerados por aqueles que estavam a frente dos principais 

cargos diretivos de nosso sistema educacional. Nos últimos anos surgiram e continuam surgindo 

novas discussões relacionadas a metodologias do ensino de história, buscando dessa maneira 

uma formação cidadã crítica, capaz de possibilitar ao aluno que o mesmo se torne um cidadão 

consciente de seu papel na sociedade e dos fatores que acabam influenciando nossas relações 

humanas no tempo. Atualmente é possível a execução de atividades dinâmicas durante o 

processo de ensino-aprendizagem, que possa despertar nos indivíduos problematizações sobre 

os assuntos, com base nas fontes que são trabalhadas em sala de aula, de acordo com cada 

contexto em que aquela aula específica esteja ocorrendo. Porém, para que o docente se torne 

um bom profissional e atenda essa expectativa, é preciso tempo, preparo, prática, estudo, 

exercitar a relação entre teoria e metodologia para que com isso, passe a ser um bom “artesão”. 

Sabemos que diante dos desafios diários da prática docente, muitos professores acabam se 

distanciando dos ambientes acadêmicos, onde se fazem presentes maiores discussões acerca de 

sua área de formação. Faz-se necessária a diminuição desse distanciamento entre sala de aula 

da rede básica de ensino e o ensino superior. Para que com isso, o professor de história jamais 

perca de vista o seu papel enquanto historiador, um profissional “artesão da historiografia” no 

seu papel de professor e também de pesquisador.  

 
O fazer historiográfico não se aprende apenas nos bancos escolares, não se 

aprende apenas ouvindo ou lendo como se deve fazer, não se aprende lendo 

manuais de metodologia ou de técnicas de pesquisa. A formação do 

historiador tem que ter uma dimensão prática, tem que ser tomada como o que 

me parece ser o aprendizado de uma arte, de um artesanato, o aprendizado de 

um saber fazer que exige treinamento, realização e repetição das tarefas, 

permanente crítica e aperfeiçoamento daquilo que faz, a busca de uma 

virtuosidade, de uma destreza manual e intelectual. A historiografia exige o 

 
28 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2002. p. 67. 
29 O Taylorismo e o Fordismo são consequências da revolução industrial iniciada na Inglaterra na transição dos 

séculos XVIII e XIX, com o objetivo de promover uma maior produção em menor tempo, com menores custos. 

Portanto, ambos enfatizaram basicamente os princípios de fabricação. Enquanto o Taylorismo iniciou o estudo da 

mão de obra na produção industrial, organizando o trabalho de modo a obter grande produtividade com menor 

custo. O Fordismo manteve o mesmo mecanismo de produção e organização, porém adicionou a esteira rolante, 

ditando um novo ritmo de trabalho. 
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exercitar da imaginação, da capacidade de estabelecer conexões entre os 

estilhaços do passado, de preencher as lacunas entre os eventos, necessita do 

exercício da capacidade de ficcionalizar, de instruir articulações naquilo que 

só nos chega em pedaços.30 

   

Durante a prática docente, é preciso encarar como a história trata os elementos naturais 

para os transformar em um ambiente cultural, como faz ascender à simbolização literária as 

transformações que se efetuam na relação de uma sociedade com a sua natureza. O professor 

de história precisa estar sempre que possível buscando manter contato com discussões teóricas 

com o intuito de fazer com que não só ele, mas seus alunos possam problematizar cada vez 

mais os assuntos que são trabalhados diariamente em sala de aula e que a partir disso, levem 

esses questionamentos para outros espaços na sociedade. Entender que o que é produzido foi 

submetido a algumas condições que acabaram controlando o resultado de seu discurso.  

 
A escrita da história permanece controlada pelas práticas das quais resulta; 

bem mais do que isto, ela própria é uma prática social que confere ao seu leitor 

um lugar bem determinado, redistribuindo o espaço das referências simbólicas 

e impondo, assim, uma “lição”; ela é didática e magisterial. 31 

 

Tomando como base para a discussão, o ensino de história, por meio da relação teórico-

metodológica objetivando a formação crítica cidadã dos alunos, abordaremos sobre a educação 

patrimonial e o ensino de história local como práticas que podem ser utilizadas pelo profissional 

docente, trabalhando com eventos históricos específicos de um determinado lugar e a partir 

disso dar suporte teórico para que os alunos consigam questionar sobre outros assuntos, outros 

lugares, outros contextos.      

 

A MEMÓRIA ENQUANTO OBJETO DURANTE O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Com o intuito de continuar abordando sobre o potencial educativo de espaços como 

museus, memoriais, bibliotecas, arquivos para o ensino de história, faz-se necessária uma 

discussão teórica para entendermos o porquê  desses estabelecimentos são muitas vezes 

denominados de lugares de memória, sendo assim necessário conhecer e compreender o que se 

entende por memória.   

Em seu livro História e Memória, Jacques Le Goff caracteriza memória como:  

 
Fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se também à vida social. 

Esta varia em função da presença ou da ausência da escrita e é objeto da 

atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer acontecimento 

do passado, produz diversos tipos de documento/monumento, faz escrever a 

história, acumular objetos. A apreensão da memória depende desse modo do 

ambiente social e político: trata-se da aquisição de regras de retórica e também 

da posse de imagens e textos que falam do passado, em suma, de um certo 

modo de apropriação do tempo.32  

 

Como um objeto de atenção do Estado, que interfere na forma como as memórias são 

construídas e perpetuadas, podemos entender, portanto, que existem práticas para uma 

construção da memória coletiva por meio de grupos que dominam ou dominavam sociedades 

 
30 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: o historiador como artesão das 

temporalidades. In: O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019. p. 33. 
31 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2002. p.95. 
32 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 7° ed. Revista – Campinas, SP: Editora Unicamp, 2013. p. 387. 
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politicamente e também culturalmente. É o caso por exemplo de grupos políticos que por muitos 

anos conseguem se manter no poder, fazendo uso de discursos que exaltem suas ações enquanto 

lideranças políticas, muitas vezes buscando rememorar antigos familiares e membros do mesmo 

grupo político no passado, que deixaram um legado relevante para grande parte da população 

daquele lugar em específico, podendo ser cidade, estado ou país. Por isso a importância de 

visitar e problematizar lugares de memória, com o objetivo de entendermos de que modo e por 

quem determinados eventos ou personagens históricos foram inseridos para compor a memória 

coletiva de uma determinada sociedade. A utilização/manipulação da memória coletiva ocorre 

muitas vezes por meio de datas comemorativas que visem recordar algum acontecimento com 

o objetivo de exaltar personagens ou eventos de determinada sociedade. Jacques Le Goff 

aponta, que isso já é uma prática utilizada como instrumento de governo desde a Revolução 

Francesa de 1789 e tal prática foi se expandindo com o passar dos anos.  

 
A partir de meados do século XIX, aproximadamente, uma nova vaga estuaria, 

uma nova civilização da inscrição (monumentos, placas de paredes, placas 

comemorativas nas casas de mortos ilustres) submerge as nações europeias. 

Grande domínio em que a política, a sensibilidade e o folclore misturam-se e 

que espera os seus historiadores.33  

 

Desde então é desencadeada uma nova “onda” que causa a criação de diversos arquivos 

nacionais no continente europeu e posteriormente o surgimento de grandes museus. Para 

Jacques Le Goff, a história dita “nova”, passa a se esforçar por criar uma história científica a 

partir da memória coletiva, podendo ser interpretada como uma “revolução da memória” 

fazendo-a cumprir alguns eixos fundamentais. O autor de História e Memória afirma que 

acontece uma fermentação da história a partir do estudo dos lugares de memória coletiva. 

 
Lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus; lugares 

monumentais como os cemitérios ou as arquiteturas; lugares simbólicos como 

as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas; lugares 

funcionais como os manuais, as autobiografias ou as associações: estes 

memoriais têm a sua história. Mas não podemos esquecer os verdadeiros 

lugares da história, aqueles onde se devem procurar não a sua elaboração, não 

a produção, mas os criadores e os denominadores da memória coletiva; 

Estados, meios sociais e políticos, comunidades de experiências históricas ou 

de gerações, levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos 

diferentes que fazem da memória.34   

 

A problematização desses lugares de memória irá permitir encontrar esses verdadeiros 

lugares da história, como aponta Le Goff, ao buscar compreender os denominadores dessa 

memória coletiva e quais usos fazer a partir dela. A partir do que foi exposto, podemos perceber 

a importância do entendimento da memória coletiva e seus usos nas sociedades. 

A memória coletiva ainda segundo Le Goff, passa a fazer parte de grandes questões 

sociais, sendo então das classes dominantes e das classes dominadas, “lutando, todas, pelo 

poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção.”35 Essa memória passa então a ser não 

só uma conquista, mas também um instrumento e um objeto de poder. Essa mesma memória, 

alimentada pela história procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. “Devemos 

trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

 
33 LE GOFF, Jacques. 2013. p. 424. 
34 LE GOFF, Jacques. 2013. p. 433.  
35 Idem. p. 435. 
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homens.”36 

Por essa razão, a relação entre o ensino de história e a utilização de lugares de memória 

se faz necessária para que os alunos, enquanto cidadãos em formação, possam compreender de 

que maneira, ou de acordo com quais interesses foram construídas as memórias coletivas a que 

estamos subordinados e como podem ser construídas outras memórias que dê reconhecimento 

a quem está subordinado.  

 

PRODUTO PEDAGÓGICO: uma cartilha para a Educação Patrimonial em Mossoró/RN 

 

A intenção dessa pesquisa, além de discutir e enfatizar a importância e as possibilidades 

que podem ser proporcionadas pela educação patrimonial no ensino básico, é também poder 

contribuir com sugestões que promovam essa aproximação entre o espaço educacional tido 

como tradicional, que são as escolas e os lugares de memória que estão presentes na cidade. 

Analisando experiências e produtos pedagógicos que já foram desenvolvidos em outros projetos 

de outras cidades, surgiu a ideia de confeccionar uma cartilha que aborde conceitos 

fundamentais na área da educação patrimonial e história da cidade de Mossoró/RN, fazendo 

com que o aluno possa compreender a importância daquela atividade estar sendo colocada em 

prática por seu professor.  

Essa discussão de cunho teórico será feita de forma sucinta, na introdução da cartilha, 

para que possa ser compreendido por todos os envolvidos na aula, tanto alunos como 

professores de suas respectivas séries. Em seguida, durante as demais páginas dessa cartilha, 

apontar aspectos culturais, econômicos e históricos da cidade de Mossoró/RN, e finalmente em 

suas últimas páginas, apresentar um roteiro que sirva de guia para visitação aos principais 

lugares de memória do município, haja vista que esses espaços são constantemente esquecidos 

por gestões políticas municipais e estaduais, resultando no já abordado distanciamento existente 

entre as escolas e esses espaços, perpetuando uma lacuna que deveria ser preenchida pela 

educação patrimonial e o ensino de história local como orienta a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

Para a confecção dessa cartilha, serão utilizados recortes e citações de textos da área de 

educação patrimonial e ensino de história local, tendo sempre como suporte outros trabalhos 

que já produziram esse tipo de produto em outras cidades, como é o caso de Aracati/CE, por 

exemplo, que produziu uma cartilha abordando sobre os principais lugares de memória da 

cidade que fazem parte de seu patrimônio histórico material. Ao falar especificamente sobre 

Mossoró e seus respectivos espaços de memória, serão analisados textos produzidos por 

pesquisadores que trabalharam com esse recorte espacial, podendo ser utilizado também fontes 

iconográficas para um exercício de comparação das temporalidades para todos que visitem 

esses espaços.  

Nessa cartilha, pretende-se abordar sobre os lugares de memória na cidade de Mossoró, 

abordando os aspectos culturais, econômicos e históricos da segunda maior cidade do Estado 

do Rio Grande do Norte. Serão inseridos nesse roteiro a Estação Ferroviária Eliseu Ventania37, 

conhecida por Estação das Artes, lugar que hoje é realizado o Mossoró Cidade Junina, mas que 

durante os anos de 1915 à 1989 funcionou como estação ferroviária da cidade, contribuindo 

 
36 Idem. p. 437. 
37 A antiga estação ferroviária de Mossoró que esteve ativa durante os anos 1915-1989 atualmente é um espaço 

aberto que recebe eventos festivos e comerciais e recebe o nome do ex-professor Eliseu de Oliveira Viana, nascido 

em Pirpirituba, em solo Paraibano no ano de 1890. Viveu em Mossoró entre os anos 1914-1928, era professor 

formado pela Escola Normal de Natal (1911) e advogado pela Faculdade de Direito do Ceará (1921). Foi o primeiro 

diretor da Escola Normal de Mossoró, onde exerceu, também, o cargo de professor. Além disso, era escritor, 

jornalista, teatrólogo, fundador de grêmios cívicos e entidades literárias e esportistas. Durante sua vida, Eliseu 

também exerceu o ofício de promotor público do Estado de Minas Gerais por muitos anos. Faleceu em 1960, na 

cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. 
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para o escoamento de produtos que eram produzidos em Mossoró e toda a região oeste potiguar. 

É no prédio da Estação das Artes que fica sediado também o Museu do Petróleo, feito pela 

Petrobrás com o objetivo de narrar a história da luta dos mossoroenses na busca pelo “ouro 

preto” em suas terras, chegando a ser descoberto em 1979 no lugar em que hoje fica sediado o 

Hotel Thermas de Mossoró. Mossoró já chegou a ser, durante as décadas de 1990 e início de 

2010, a maior produtora de petróleo em atividades terrestre no Brasil, fato que acabou 

alimentando, por meio da construção do imaginário popular e também de propagandas de 

governos, boas expectativas de moradores da cidade por muitos anos em relação à geração de 

empregos, melhorias econômicas que a atividade petrolífera poderia trazer para Mossoró e os 

mossoroenses, influenciando na formação escolar de crianças, adolescentes e adultos que 

tinham pretensões em trabalhar na área.  

Não podemos falar da história de Mossoró sem abordar a invasão do bando de Lampião 

no ano de 1927, quando os mossoroenses resistiram às ameaças dos cangaceiros e com suas 

armas e barricadas montadas no centro da cidade conseguiram expulsar Virgulino Ferreira e 

seus capangas, chegando inclusive a atingir, prender e assassinar um dos principais aliados de 

Lampião, o cangaceiro Jararaca, que foi sepultado na cidade de Mossoró38. Então, para trabalhar 

essa temática, pretende-se inserir na cartilha o Memorial da Resistência, a Igreja de São Vicente 

e a antiga casa do prefeito, onde hoje funciona a sede da Prefeitura Municipal de Mossoró. O 

Memorial da Resistência conta com detalhes sobre o fato histórico ocorrido na cidade, 

abordando questões políticas, econômicas e culturais da região, além de abordar sobre o que foi 

o cangaço na primeira metade do século XX no sertão brasileiro.  

A Igreja de São Vicente, inaugurada em 1919, e a antiga casa do prefeito foram palcos 

do conflito. Nas paredes da igreja ainda é possível visualizar os lugares em que os tiros 

atingiram a construção religiosa da cidade, enquanto a casa do prefeito serviu de lugar 

estratégico para o confronto, com a visão privilegiada da parte superior da residência, além das 

barricadas montadas à frente da casa, protegendo os chamados resistentes, responsáveis por 

expulsar o bando de Lampião na cidade de Mossoró.  

O Cemitério São Sebastião, localizado no centro da cidade é também um lugar de 

memória referente ao ataque do bando de Lampião em Mossoró, pois é lá onde está sepultado 

os restos mortais do cangaceiro Jararaca, que fora atingido, preso e assassinado pelos policiais 

de Mossoró em 1927, ano da invasão do bando de Lampião na cidade. O assassinato e o 

sepultamento daquele cangaceiro feito pelas mãos de mossoroenses tinha como objetivo criar 

um desfecho para a história que posteriormente iria contribuir na construção do imaginário de 

Mossoró como uma cidade de resistência. Até hoje seu túmulo é um lugar que atrai milhares de 

pessoas, principalmente durante o Dia de Finados, pois foi construída uma narrativa sobre o 

cangaceiro enquanto uma pessoa de resistência que enfrentava todas as injustiças e 

desigualdades presentes no sertão nordestino durante a primeira metade do século XX39.  

Outras temáticas presentes na história de Mossoró que não podem ser ignoradas ao 

trabalhar com educação patrimonial, é a abolição da escravatura e primeiro voto feminino. 

Grupos que faziam parte da elite política e intelectual, como a Família Rosado, antiga oligarquia 

que governou a cidade por muitos anos e que ainda hoje membros dessa mesma família se 

fazem presentes no cenário político do município e do estado do Rio Grande do Norte, passaram 

 
38 Durante a Primeira República o Cangaço foi um movimento liderado por cangaceiros que passavam por cidades 

nordestinas com o objetivo de conseguir recursos para seu bando. No caso específico de Mossoró, Lampião e seus 

subordinados fizeram de refém o então gerente do Banco do Brasil e pediram recompensa ao prefeito de Mossoró, 

o Cel. Rodolfo Fernandes, pela liberdade do refém, além de polpar o conflito armado na cidade de Mossoró. O 

prefeito se negou a pagar a recompensa, desafiou Lampião e junto com parte da população mossoroense armada, 

conseguiram expulsar o bando de Lampião da cidade, além de atingir, prender e assassinar Jararaca, um dos 

principais cangaceiros que faziam parte daquele bando. 
39 Para melhor entendimento, ler: FALCÃO, Marcílio Lima. Jararaca: Memória e esquecimento nas narrativas 

sobre um cangaceiro de Lampião em Mossoró. Mossoró: UERN, 2013.  
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a defender o discurso que Mossoró foi o primeiro município brasileiro a acabar com a 

escravidão no Brasil no dia 30 de setembro de 1883, enquanto a Lei Áurea, assinada pela 

princesa Isabel abolindo a escravidão do Brasil só fora feita em 1888. Além disso, esses mesmos 

grupos pregam também o discurso de pioneirismo do voto feminino no Brasil. A professora 

Celina Guimarães Viana é considerada a primeira eleitora brasileira por ter votado no dia 5 de 

abril de 1928, enquanto o voto feminino só fora instituído no ano de 1932 durante governo de 

Getúlio Vargas40, modificando o Código Eleitoral Brasileiro. Para abordar sobre essas 

temáticas, apontamos o Museu Municipal Lauro da Escóssia, espaço que aborda vários outros 

assuntos da história de Mossoró, mas que apresenta aos seus visitantes detalhes de como se deu 

o processo abolicionista mossoroense41, e o pioneirismo do voto feminino apresentando Celina 

Guimarães Viana como a primeira eleitora do Brasil. 

Acreditamos que com a visitação dos lugares de memória aqui citados, acompanhados 

por professores, utilizando a cartilha sugerida, os alunos vão poder perceber o processo 

histórico da cidade na qual são residentes, e a partir disso, poder compreender quais foram os 

fatores que acabaram contribuindo na construção da sociedade em que eles estão inseridos, 

conhecendo os aspectos históricos, econômicos e culturais que marcaram o passado e ainda o 

presente na cidade de Mossoró.  

Com isso, abre-se a possibilidade de atender a orientação da Base Nacional Comum 

Curricular que cita a utilização da Educação Patrimonial enquanto prática pedagógica para a 

formação crítica de cidadãos no Brasil a partir do ensino fundamental. 

 
Para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que, no interior de uma 

sociedade, há formas de registros variados, e que cada grupo produz suas 

memórias como elemento que impulsiona o estabelecimento de identidades e 

o reconhecimento de pertencimento a um grupo social determinado. As 

memórias podem ser individuais ou coletivas e podem ter significações 

variadas, inserindo-se em uma lógica de produção de patrimônios (materiais 

ou imateriais) que dizem respeito a grupos ou povos específicos.42 

  

A relação do ensino de história com a educação patrimonial portanto, é de suma 

importância para que desde o ensino fundamental os alunos possam identificar os patrimônios 

históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas 

para que assim sejam considerados, e posteriormente promover momentos em que esses 

discentes possam analisar mudanças e permanências por meio desses espaços.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que trabalhar com a história é uma tarefa que exige comprometimento 

daqueles que se submetem para tal. E no caso específico do professor da rede básica de ensino, 

essa função acaba tendo algumas particularidades que acabam exigindo cada vez mais empenho 

por parte do historiador que não quer ser visto como um professor que não possua interesse em 

 
40 Todas as restrições ao voto feminino foram retiradas quando da publicação do Código eleitoral em 24 de 

fevereiro de 1932. Com a publicação do Decreto nº 21.076, foi instituído no Brasil a Justiça Eleitoral, o voto 

secreto e o voto feminino nacional.   
41 A ideia de Mossoró libertar os escravos surgiu a partir de uma homenagem prestada pela maçonaria ao casal 

Romualdo Lopes Galvão, líder da política e do comércio local em 1883. A proposta tomou força com o apoio 

popular e naquele mesmo ano, foi instalada, na Câmara Municipal, a "Sociedade Libertadora Mossoroense". A 

Sociedade estabeleceu como meta libertar os 86 escravos que viviam na cidade. Foi instituído então o dia 30 de 

setembro para que todos os escravos fossem libertos. 
42 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 

2017. p. 404. 
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abordar as diversas possibilidades metodológicas do ensino de história, e sim um profissional 

que busca levar para os seus alunos uma prática de ensino que estimule o pensar crítico, que se 

percebam enquanto agentes históricos e ativos na sociedade na qual  estão inseridos.   Vimos 

que para isso ser alcançado, é preciso preparo, planejamento, prática, repetições, efetuar a 

relação da teoria da história com a metodologia de ensino. A partir disso, vemos o quão é 

importante que o professor evite a distância da academia, das produções e dos eventos 

acadêmicos. Ao longo desse trabalho foi citado um exemplo de material pedagógico que pode 

ser confeccionado e utilizado por professores e alunos da educação básica de ensino ao trabalhar 

com patrimônio cultural, como sugere a BNCC. Por se tratar de uma proposta metodológica, 

não é possível aqui fazer apontamentos sobre possíveis experiências e seus êxitos. Trata-se de 

uma possibilidade de formulação para o ensino crítico.  

Aqui trabalhamos com a ideia do professor artesão, que busca produzir de acordo com 

as ferramentas disponíveis e coloca sua particularidade em cada atividade desenvolvida, onde 

aqui especificamos como proposta a educação patrimonial, o estudo da história local e a 

problematização das construções de memória. Atividades que podem instigar alunos a 

problematizar conceitos fundamentais para a compreensão de determinados eventos históricos, 

possibilitando discussões teóricas no ambiente escolar envolvendo professores e alunos no 

processo de ensino e aprendizagem, podendo dessa forma criar condições para facilitar a 

efetivação da formação crítica cidadã. 
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RESUMO 

O elo entre a História, a Educação e a Matemática têm se mostrado evolutivo no que 

tange às reflexões e às pesquisas sobre a importância social e histórico-cultural em 

que as matemáticas estão inseridas na humanidade. Esse movimento é resultado do 

surgimento, na década de 1960, dos primeiros debates, a nível mundial, sobre a 

reformulação do ensino da Matemática, que culminou na consolidação de um 

importante campo científico: a Educação Matemática.  Essa disciplina acadêmica 

pluri e interdisciplinar hoje abrange investigações que entrelaçam aspectos da 

Matemática a outras áreas importantes do conhecimento, a exemplo da Psicologia, 

Filosofia, História e Antropologia. São crescentes e diversas as tendências nacionais 

de pesquisa nesse campo científico desenvolvidas atualmente em todo o país, 

inclusive, no Rio Grande do Norte. Alicerçado nesse contexto, o presente trabalho 

possui como objetivo apresentar um panorama de como a Educação Matemática se 

desenvolveu nesse estado, especificamente, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), em três programas de pós-graduação dessa instituição: (1) 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd); (2) Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) e (3) Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM). De modo pontual, esta 

investigação busca, à luz da História Social da Educação Matemática, desvelar os 

atores sociais que contribuíram para o desenvolvimento disciplinar da Educação 

Matemática na UFRN enquanto campo científico, entre 1997 e 2020, evidenciando 

uma história feita por pessoas e para pessoas. Para isso, foram buscadas informações 

nos repositórios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), dos programas de pós-graduação sinalizados, da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BTDT) e nos currículos lattes dos docentes 

orientadores e dos orientandos sobre as dissertações e teses em Educação Matemática 

defendidas na UFRN no espaço temporal mencionado. Por vozes teóricas, tomamos 

autores da Educação Matemática, tais como,  Mendes (2008); Garnica e Sousa (2012) 

e González (2015). Após essa investigação, encontrou-se um total de 166 trabalhos, 

sendo 109 dissertações e 57 teses, cuja área de investigação foi a Educação 

Matemática nos três programas de pós-graduação analisados. São ao todo 18 docentes 

orientadores, em que alguns desenvolveram pesquisas de mestrado e doutorado na 

UFRN e tornaram-se, em seguida, docentes da instituição. Nesse contexto, tem-se a 

figura do prof. Iran Abreu Mendes, primeiro estudante que defendeu uma dissertação 

em Educação Matemática na UFRN. Seu assunto de interesse de pesquisa referente à 

História da Matemática e à História da Educação Matemática perpetuou outros 

trabalhos nesse âmbito às gerações seguintes de pesquisadores. Tem-se, hoje, 

contando com sua dissertação, um total de 62 trabalhos com enfoque nessas 

tendências nacionais de pesquisa, configurando a UFRN como um importante polo 

científico em investigações históricas dentro da Educação Matemática. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; História; UFRN. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Matemática tem sido amplamente reconhecida no desenvolvimento de 

pesquisas qualitativas nas últimas décadas e assumindo a identidade de campo científico 

legitimamente reconhecido pela comunidade acadêmica. Esse importante movimento tem se 

constituído relevante no processo de concepção do que se entende por Matemática. Tal área do 

conhecimento, portanto, transmuta dos aspectos meramente quantitativos, estatísticos, lógicos 

e dedutivos para as esferas social, histórica, cultural e antropológica. 



 

 

206 

Diversos teóricos têm evidenciado o processo de disciplinarização desse recente campo, 

migrante da atuação profissional de professoras e professores atuantes na formação matemática 

das pessoas para o âmbito científico, com o desenvolvimento de pesquisas para atender às suas 

próprias necessidades. Atualmente, a Educação Matemática se constitui e é assumida como 

 
um campo autônomo de investigação e de formação profissional institucionalmente 

legitimado, topologicamente diferenciado no interior do espaço acadêmico e 

juridicamente estabelecido como campo profissional autônomo. Consequentemente, 

utilizamos a palavra disciplinarização para nos referir ao complexo processo 

histórico-social de transformação de uma prática social em uma disciplina acadêmica 

(MIGUEL et. al., 2004, p. 82). 

 

Diversas investigações hoje fazem parte desse campo, além de crescentes e 

diversificadas são as tendências nacionais de pesquisa, tais como, a História da Matemática, a 

Filosofia da Educação Matemática, a Etnomatemática e a Modelagem Matemática. Passa-se 

agora a considerar uma matéria-prima importante nas investigações dessa ciência que, por 

tempos, esteve associada apenas a cálculos, equações, representações geométricas etc.: o 

humano. 

Nesse sentido, alicerçadas, a priori, em um objetivo de refletir e buscar a melhoria no 

ensino da Matemática, as pesquisas nessa área passaram a não se restringir a dados 

quantitativos, próprios da ciência dos números. Em vez disso, buscaram direcionar mais 

enfaticamente o olhar para os fenômenos sociais que estão imbrincados na constituição do 

conhecimento matemático.  

Assim, decorre-se com mais intensidade o desenvolvimento de pesquisas com cunho 

qualitativo em Educação Matemática. Com objetivo distinto das investigações que se apoiam 

em técnicas estatísticas para alcançar um resultado numérico em um estudo, as “pesquisas 

qualitativas têm, enfim, equivalente cientificidade de pesquisas quantitativas. A grande 

diferença recai no objeto do estudo de estudo, que é o fenômeno humano inquieto em sua 

essência, de um Humano que constrói História em si” (BICUDO; COSTA, p. 143). Em 

consonância com essa citação, a Educação Matemática inclui pesquisas que evidenciam a 

Matemática e os processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina como fruto de construção 

sócio-histórica. 
 

Dados seus interesses, as pesquisas vinculadas a essa área têm se estruturado a partir 

da interlocução com, por exemplo, a Psicologia, a Matemática, a Educação, a 

Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, a História, dentre outras, pois pensar a 

Matemática em situações de ensino e aprendizagem implica compreender quem 

aprende, como se pode aprender, em quais situações vivem os que aprendem e 

ensinam, quais recursos estão (ou poderiam estar) à mão, como se relacionam os que 

ensinam e aprendem Matemática, etc. (GARNICA; SOUSA, 2012, p. 20). 

 

Segundo o exposto pelos autores, é preciso haver um diálogo entre as áreas do 

conhecimento que refletem especificamente sobre o pensamento humano e a Matemática. É por 

esse viés que surge um elo importante entre a História, a Educação e a Matemática, o que hoje 

se configura como a História da Educação Matemática. Tal perspectiva de pesquisa tem se 

mostrado evolutiva, nos estudos da Educação Matemática, no que tange às reflexões e às 

pesquisas sobre a importância social e histórico-cultural em que as matemáticas estão inseridas 

na humanidade. 

Desse modo, o presente trabalho possui como objetivo apresentar um panorama de como 

a Educação Matemática se desenvolveu no Rio Grande do Norte, especificamente, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – instituição de ensino superior com 

mais de 60 anos de existência nesse estado – sob a perspectiva da História Social da Educação 

Matemática. Buscamos, portanto, evidenciar o processo de constituição da Educação 



 

 

207 

Matemática, enquanto campo científico, destacando a importância dos atores sociais nesse 

processo de modo a evidenciar uma história feita por pessoas e para pessoas. 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ENQUANTO CAMPO CIENTÍFICO 

 

O desenvolvimento de pesquisas em Educação Matemática cresceu exponencialmente 

nas últimas décadas no Brasil. Esse movimento é resultado do surgimento, na década de 1960, 

dos primeiros debates, a nível mundial, sobre a reformulação do ensino da Matemática, que 

culminou na consolidação desse importante campo científico. 

 Tal disciplina acadêmica pluri e interdisciplinar atualmente abrange investigações que 

entrelaçam aspectos da Matemática a outras áreas importantes do conhecimento, a exemplo da 

Psicologia, Filosofia, História e Antropologia. São crescentes e diversas as tendências nacionais 

de pesquisa nesse campo científico desenvolvidas em todo o país, inclusive, no Rio Grande do 

Norte. Além de fornecer um alicerce teórico e metodológico para que professores pudessem 

superar as dificuldades no tangente aos aspectos didático-pedagógicos desse componente 

curricular, a Educação Matemática consiste em uma 

 
prática social e a comunidade que a produz, que nela atua, que sobre ela reflete, que a 

sistematiza, volta-se para compreender a Matemática em situações de ensino e 

aprendizagem. Pode-se, em princípio, assumir que existe uma abordagem mais prática 

da Educação Matemática, desenvolvida por todos aqueles que, em um ambiente ou 

outro, em um momento ou outro, ensinam Matemática; e existe também uma 

abordagem mais teórica da Educação Matemática, desenvolvida por todos aqueles que 

fazem pesquisa nessa área em instituições acadêmicas. (GARNICA; SOUSA, 2012, 

p. 18). 

 

 Percebe-se que esse nascente campo científico, até pouco tempo atrás embrionário no 

universo das pesquisas acadêmicas, ganha espaço na comunidade científica, com o 

desenvolvimento de teorias próprias para atender às suas necessidades específicas. Hoje ela se 

configura também  

 
como área de estudos e pesquisas tem se constituído por um corpo de atividades 

essencialmente pluri e interdisciplinares dos mais diferentes tipos, cujas finalidades 

principais são desenvolver, testar e divulgar métodos inovadores de ensino; elaborar 

e implementar mudanças curriculares, além de desenvolver e testar materiais de apoio 

para o ensino da matemática [...]. Seu objetivo fundamental é tornar esse ensino o 

mais eficaz e proveitoso possível. (MENDES, 2008, p. 7) 

 

Advinda do campo de atuação de professoras e professores que ensinam Matemática e, 

como exposto por Mendes, buscando também pensar em melhorias para o ensino desse 

componente curricular, a Educação Matemática ganha uma robustez e assumindo a identidade 

de campo científico. Agora docentes tornam-se pesquisadores e, como argumentado por 

González (2015), 

 
reconhece-se explicitamente que a Educação Matemática constitui um campo 

específico de conhecimento e que aqueles que se engajam nela são conscientemente e 

orgulhosamente assumidos como educadores matemáticos, percebendo-se e 

reconhecendo-se como profissionais. (GONZÁLEZ, 2015, p. 55). 

 

Em se tratando desse processo de constituição dos campos científicos, que inclui a 

Educação Matemática, foi possível observar, durante as investigações, que no movimento 

evolutivo de maturação das ideias em teorias dentro de um campo científico, a subjetividade é 

um aspecto relevante, posto que essas teorias surgem a partir da proposição de ideias de um 
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ator social singular. 

Esse caráter sociológico próprio dos campos científicos é teorizado pelo sociólogo 

Pierre Bourdieu, uma vez que ele argumenta que os campos científicos compõem um “universo 

no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou difundem a 

arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social.” (BOURDIEU, 2004). Tal 

proposta evidencia a subjetividade do pesquisador, pois o conhecimento é produzido por 

pessoas e para pessoas. “A subjetividade se produz sobre sistemas simbólicos e emoções que 

expressam de forma diferenciada o encontro de histórias singulares de instâncias sociais e 

sujeitos individuais, com contextos sociais e culturais multidimensionais” (GONZÁLEZ REY, 

2004, p. 137). Nisso, se configura como parte do desenvolvimento dos campos científicos, as 

vivências, individualidades, os afetos, os dissabores, as imersões em seu objeto de investigação, 

as contemplações hermenêuticas e afins. Não existe, portanto, um campo científico neutro. 

Nesse movimento, os agentes, como sinaliza Bourdieu, lançam seus pensamentos sobre 

determinado saber para que este dispute espaço dentro dos campos científicos, buscando 

tornarem-se teorias consolidadas e aceitas pela comunidade científica. Esse processo é 

evidenciado pelo filósofo Stephen Toulmin, cujo modelo epistemológico ressalta o que ele 

denomina de Evolucionismo Conceitual. 

Em relação a esse conceito, Toulmin (1977) defende que, com similitudes ao processo 

evolutivo idealizado pelo biólogo Charles Darwin, os conceitos que existem em um 

determinado momento, provém de um processo de variação, semelhante à seleção natural, que 

ele denomina de seleção conceitual. Em consequência dessa dinâmica, perpetuam-se as 

chamadas variantes conceituais, em que propostas teóricas caracterizadas por possuírem maior 

intensidade, ou seja, que são fortemente aceitas pelos agentes e instituições dos campos 

científicos, se sobressaem em detrimento de outras, tornando-se importantes teorias. Essas 

modificações, permanências, (des)ordenamentos e rupturas dos conceitos, promovem a 

teorização das pesquisas e se trata, de acordo com Toulmin, a unidade base do processo de 

constituição dos campos científicos. 

Desse modo, o papel do singular, do subjetivo, do indivíduo, do ser, constitui-se como 

pedra angular da constituição do conhecimento. A antropóloga Maria Conceição Xavier de 

Almeida destaca que “cientistas e pesquisadores veem o mundo a partir do lugar de um 

observador constituído por sua subjetividade, suas experiências de vida, seus saberes 

acumulados, sua cultura, sua história pessoal.” (ALMEIDA, 2012, p. 288). Desse modo, torna-

se importante considerar quem é esse pesquisador, o que ele faz, de onde ele fala, com quais 

vozes ele dialoga, configurando a pesquisa como uma polifonia de saberes. 

 A Pesquisa Qualitativa, em seu vasto universo de atuação, se apresenta em diversos 

formatos, a depender do formato da investigação, podendo ser fenomenológica, documental, 

etnográfica, experimental, bibliográfica, etnometodológica, dentre outras. Há, no entanto, um 

elemento comum e primordial em todas elas: a figura do pesquisador. 

 As pesquisas em Matemática, por tempos, desenvolvidas por matemáticos, foi 

caracterizada pela objetividade e pelo distanciamento do pesquisador em relação ao objeto de 

estudo. À luz dos teóricos supracitados, reconhecemos que, no processo de constituição dos 

campos científicos e da produção de conhecimento, além do distanciamento dos resultados 

exclusivamente numéricos, os impactos socioemocionais são demasiadamente importantes na 

constituição de um pesquisador, uma vez que ele é composto de linearidades  e 

descontinuidades – conceitos que não são próprios apenas da Matemática, mas sim, da vivência 

humana. 

Nesse sentido, assim como a constituição do conhecimento, das sociedades e do 

universo como um todo é regido por ordens e desordens, o sujeito também possui antagonias e 

emoções que refletem na  pesquisa. Como bem aponta Edgar Morin, em sua obra Ciência com 

Consciência “a idéia de desordem tem o pólo subjetivo, que é o da impredictabilidade ou da 
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relativa determinabilidade. A desordem, para o espírito, traduz-se pela incerteza. E não se deve 

ocultar esse segundo aspecto da questão da desordem” (MORIN, p. 199-200). O pesquisador é 

um ser com incompletudes contextualizados em um alicerce biopssicosocial.   

No contexto da Educação Matemática, a essência e a atuação do pesquisador, no campo 

da Educação Matemática, abrem espaço para a desmitificação do professor burocrático, 

intransigente, autoritário, detentor do conhecimento. 

A subjetividade tem se feito cada vez mais presente no processo de construção das 

pesquisas qualitativas. A partir da síntese do singular, do cenário em que o sujeito está inserido, 

suas experiências pessoais, habilidades, modo de enxergar e sentir o mundo, formação e 

vivências, muito pode se abstrair do contexto plural. 

Um jovem recém-formado no Ensino Médio, licenciando em Matemática em uma 

instituição pública de ensino superior, bolsista do programa Residência Pedagógica, atuando 

em uma escola estadual, localizada em um bairro periférico da cidade onde ele mora, se 

constitui como uma síntese da atual formação de professores de Matemática a nível nacional, 

por exemplo. 

Algumas questões de pesquisa poderiam surgir a partir desse contexto, a exemplo de: o 

que atrai um jovem concluinte do Ensino Médio a escolher o curso de Matemática?; apenas 

gostar de Matemática é o suficiente para se tornar um bom professor de Matemática?; 

programas de iniciação à docência nos cursos de licenciatura em Matemática impactam na 

formação acadêmica e profissional do futuro docente? Apenas com essa situação, surgem 

diversos questionamentos para o desenvolvimento de uma Pesquisa Qualitativa em Educação 

Matemática que evidencia a dimensão subjetiva e as vivências do eu na construção do 

conhecimento. 

Além disso, o próprio pesquisador, com seu contexto, formação, vivências, leituras, 

assuntos de interesse de pesquisa, escolhas acadêmicas, configura importante fator para a 

constituição da Educação Matemática, a nível micro, em uma determinada localidade, 

instituição e a nível macro, direcionando (ou não) esse campo a um determinado ponto. 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA UFRN: uma história singular 

 

Durante nosso percurso investigativo, tomamos como locus de pesquisa três programas 

de pós-graduação da UFRN, a saber: (1) Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd); 

(2) Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) e 

(3) Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM). 

Identificamos as produções científicas dissertativas e doutorais produzidas nos referidos 

programas, no período compreendido entre os anos de 1997 e 2020, tomando como ponto de 

partida a primeira dissertação defendida na referida instituição. Como parte fundamental deste 

trabalho, apoiamo-nos na dimensão subjetiva, evidenciando a importância do sujeito no 

desenvolvimento de pesquisas em Educação Matemática. 

Encontrou-se um total de 166 trabalhos, sendo 109 dissertações e 57 teses, cuja área de 

investigação foi a Educação Matemática nos três programas de pós-graduação analisados. São 

ao todo 18 docentes orientadores, descritos no Quadro 01: 
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Quadro 01 – Docentes orientadores nas pesquisas em Educação Matemática da UFRN 

John Andrew Fossa Fernando Guedes Cury 

Iran Abreu Mendes Mércia de Oliveira Pontes 

Francisco Peregrino Rodrigues Neto Giselle Costa de Sousa 

Maria Cristina Dal Pian Liliane dos Santos Gutierre 

Maria Salonilde Ferreira Paulo Cezar de Faria 

Bernadete Barbosa Morey Isauro Beltrán Nuñez 

Claudianny Amorim Noronha Rogéria Gaudencio do Rêgo 

Francisco de Assis Bandeira Arlete de Jesus Brito 

Marlúcia Oliveira de Santana Varela Cláudia Helena Dezotti 

Fonte: a pesquisa. 

 

Ressalta-se nessa história o pesquisador Iran Abreu Mendes, primeiro estudante que 

defendeu uma dissertação em Educação Matemática na UFRN. Seu assunto de interesse de 

pesquisa referente à História da Matemática e à História da Educação Matemática perpetuou 

outros trabalhos nesse âmbito às gerações seguintes de pesquisadores. 

Tem-se, hoje, contando com sua dissertação, um total de 62 trabalhos com enfoque 

nessas tendências nacionais de pesquisa, configurando a UFRN hoje como um importante polo 

científico em investigações históricas dentro da Educação Matemática. 

Esse aspecto é importante, pois percebe-se que algumas teorias estudadas pelos 

orientandos perpassam, muitas vezes, para as gerações futuras de pesquisadores, culminando 

em novos diálogos e entrelaçamentos entre as teorias internacionais  e as tendências nacionais 

de pesquisa. 

 Nesse processo genealógico, houve alguns importantes atores sociais, que 

desenvolveram pesquisas de mestrado e doutorado em Educação Matemática na UFRN e 

tornaram-se docentes da instituição, continuando a produção de pesquisas históricas. O prof. 

Iran Mendes e a profa. Giselle Costa de Sousa, por exemplo, foram orientados pelo prof. John 

Fossa e continuaram a disseminar pesquisas, na UFRN, conforme é evidenciado pela 

quantidade considerável de dissertações e teses construídas nessa tendência nacional de 

pesquisa. A profa. Claudianny Amorim Noronha, docente e atualmente coordenadora do 

PPGEd, também foi orientada no doutorado pelo prof. John Fossa e hoje desenvolve pesquisas 

voltadas de modo mais enfático para o Letramento Matemático, em que a Teoria da Objetivação 

tem circulado. 

Outra genealogia presente na instituição é a profa. Liliane dos Santos Gutierre, que foi 

orientanda no mestrado e no doutorado pela profa. Bernadete Morey Barbosa. A profa. Gutierre 

continuou a desenvolver pesquisas na instituição, voltadas principalmente à HEM e lidera, 

atualmente, na UFRN, o Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em História da Educação 

Matemática. 

Esses aspectos, fruto dessa investigação, evidenciam que o desenvolvimento de um 

campo científico provém de sujeitos inseridos em um contexto sócio-histórico específico. No 

caso da Educação Matemática, podemos pensar genealogias para compreender a origem, a 

evolução e a disseminação das organizações sociais dos grupos de pesquisa na História Social 

da Educação Matemática. 

Uma história feita por pessoas e para pessoas. 
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