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COLÓQUIO DOCÊNCIA E  
DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

O Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica – 
CODDEBA é um evento nacional, bianual, promovido pelo Grupo 
de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade na Educação Básica 
– Diverso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduc, da Universidade do Estado da Bahia 
– Uneb. O CODDEBA nasceu a partir dos resultados de pesquisas e 
ações realizadas com professores/as da Educação Básica, os quais 
apontavam a necessidade de criar espaços de autorias docentes 
construídas a partir de outra política de conhecimento a ser produzi-
da na relação Universidade/Escola Básica. Com isso, decidimos criar 
um evento que pudesse ser um espaço de rede colaborativa e forma-
tiva em que os/as docentes da Educação Básica partilhassem desde a 
concepção até a avaliação, publicação e publicização dos resultados 
e produções oriundas deste trabalho. 

Assim, em outubro de 2013, realizamos nossa primeira edição 
com a discussão sobre Profissão docente na contemporaneidade que 
buscou promover reflexões acerca da profissionalização docente nos 
diversos espaços educativos que compõem a Educação Básica. A se-
gunda edição do Colóquio aconteceu em 2015, com a discussão do 
tema Políticas, práticas e Formação, em que o debate foi produzido a 



partir das políticas públicas e das redes colaborativas e formativas da 
Educação Básica. 

A partir de 2015, o Grupo de Pesquisa Diverso iniciou a pes-
quisa Profissão Docente na Educação Básica da Bahia1 que tem como 
objetivo principal cartografar a profissão docente na Educação Básica 
do Estado, a partir de mapeamento do perfil socioprofissional dos/as 
docentes (dimensões sociodemográfico e cultural, formação, condi-
ções de trabalho docente, atuação profissional e participação político/
sindical) e das experiências pedagógicas produzidas na relação com a 
diversidade. Com este objetivo, em 2017, realizamos a terceira edição 
como tema Diferenças e desigualdades no cotidiano escolar, cujo 
objetivo principal foi promover espaços de socialização de pesquisas, 
discussões e experiências pedagógicas que articularam igualdade e 
diferenças atravessadas pelos distintos espaços e tempos da formação 
docente. O evento inspirou-se nas discussões que se desenhavam no 
âmbito nacional de alteração e/ou de aprofundamento das políticas 
públicas educacionais que foram apresentadas pelo Plano Nacional de 
Educação (2014-2024), na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, na 
Base Nacional Comum de Formação de Professores – BNC, nas políticas 
afirmativas, entre outros.

Neste sentido, levando em consideração os debates e produ-
ções acadêmicas originários das distintas Universidades do país e de 
experiências pedagógicas da Educação Básica, em 2019 começamos 
a elaborar o IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica, 
com o tema Profissão docente em questão, a ser realizado em maio 
de 2020. Para nossa grande e triste surpresa, fomos surpreendidos/
as por um vírus que nos impôs outras formas de (sobre)viver. Desse 
modo, o atual cenário educacional, político e sanitário no Brasil nos 
convocou a reconfigurar nossas vidas, nossa profissão, nosso cotidia-

1  Pesquisa financiada pela Chamada Universal MCTI/CNPq nº 28/2018, aprovada 
pelo Comitê de Ética da Uneb, por meio do Parecer nº 1.231.920.



no e, com isto, o nosso CODDEBA também passou a ser reconstruído 
em sua discussão, abordagem e estrutura. A profissão docente passou 
a ser atravessada por outras questões e por desafios e incertezas que 
configuram à docência no contexto atual, mantendo-se em estado 
de alerta no que se refere a legitimidade, valorização, condições 
de trabalho e sobrevivência. É nesse cenário de crise sociopolítica 
e sanitária que o IV CODDEBA instaurou-se de forma on-line para 
discutir com pesquisadores/as, professores/as da Educação Básica e 
estudantes de Graduação e Pós-Graduação questões que atravessam 
e mobilizam a Profissão.

Deste modo, esta edição tem por finalidade contribuir com o 
debate aprofundado acerca da docência nas escolas públicas do país 
a partir dos diferentes modos de fazer e se constituir professores/
as. Tais elementos são evidenciados nas distintas concepções sobre 
a profissão que estes profissionais imprimem em suas experiências, 
bem como sobre os espaços e tempos formativos do/a docente da 
Educação Básica nos diversos níveis e modalidades de ensino, con-
siderando a experiência do/a professor/a como protagonista da sua 
própria formação. A este debate compete destacar a centralidade da 
diversidade que fortalece a identidade do nosso Colóquio, uma vez 
que transversaliza as distintas temáticas e edições por ser elemento 
fundante da constituição da profissão professor/a.

Com essas implicações e articulações, organizamos este Coló-
quio a partir de Grupos Temáticos que procuram discutir e aprofundar 
dimensões vinculadas à legitimação da docência no cenário nacional, 
especificamente, nas diferentes questões que atravessam a Profissão 
Docente em cenários de Pandemia. Para esta edição, foram inscritos 
412 trabalhos oriundos de diferentes estados do Brasil, distribuídos da 
seguinte forma:



Tabela 1 – Trabalhos submetidos por eixo temático/modalidade.

Grupos Temáticos

MODALIDADES DE TRABALHO

Comunicações
Relatos de 

experiências
Pôster Total

GT 1 – Cenários 
e Perspectivas da 
Profissão Docente

19 02 02 23

GT2 – Docência 
em contexto de 
diversidade

64 19 07 90

GT3 – Formação de 
Professores/as na 
Educação Básica 

56 23 08 87

GT 4 – Memória, 
Narrativas e Docência

25 25 01 51

GT5 – Práticas 
docentes no 
cotidiano escolar

38 28 08 74

GT6 – Profissão 
docente e Ensino 
Remoto Emergencial

14 67 06 87

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Quanto à participação de professores/as da Educação Básica, 
pesquisadores/as e estudantes da Graduação e Pós-Graduação na 
produção de artigos sobre a temática em discussão, os dados revelam 
uma participação ativa dos/as docentes da Educação Básica, fortale-
cendo nossas redes de autorias, conforme ilustra o gráfico: 



Gráfico 1 – Percentual de participação por categoria de inscrição.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Os trabalhos desvelam as diferentes questões que entrecruzam 
e hibridizam a docência na Educação Básica, traduzindo demandas 
epistemopolíticas de uma profissão que se encontra em disputa. 
Revelam também a docência reconfigurada nas casas, em diferentes 
condições de trabalho e modos de fazer e viver o trabalho docente. 

Nessa trajetória de oito anos, o CODDEBA foi articulando-se 
com diferentes protagonismos docentes, entre eles os coletivos e 
redes de professores/as que vêm fortalecendo o nosso evento a cada 
edição. Aproveito para agradecer, sobretudo aos professores/as da 
Educação Básica, pela participação ativa na construção deste evento 
e na presença constante nas ações do Grupo de Pesquisa Diverso. 
Somos gratos/as a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes pelo apoio financeiro ao evento; à Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb e, especialmente, o apoio, confiança e 



contribuição recebidos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Contemporaneidade – PPGEduc e do Departamento de Educação – 
Campus I. 

Esperamos que esta edição possa aprofundar e levantar mais 
questões que a Profissão Docente convoca em seu movimento cotidia-
no de (re)existências!!! 

Março, 2021. 

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Universidade do Estado da Bahia – Uneb

Coordenadora-Geral do Evento



COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica 
apresenta como tema para discussão, neste ano de 2021, a Profissão 
docente em questão! Diante disso, organizamos os nossos anais em for-
mato de e-book para melhor publicização dos resultados dos estudos 
e experiências pedagógicas debatidas durante o evento. Esta proposta 
inspira-se, sobretudo, no trabalho que já vem sendo desenvolvido 
pelo Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, entre 
outros eventos nacionais. 

A coletânea intitulada Profissão docente na Educação Básica foi 
construída a partir da produção científica gerada por diversos profes-
sores/as, pesquisadores/as que motivados/as a debater as temáticas 
em torno da profissão docente, dedicaram-se a pesquisar, relatar, 
narrar e escrever suas pesquisas, de modo a socializar experiências 
tecidas no cotidiano da profissão docente, com destaque especial para 
as acontecências da atuação profissional na escola básica. Nesse sen-
tido, a coletânea é composta por seis volumes que se estruturam em 
torno dos eixos temáticos aos quais os/as participantes submeteram 
trabalhos para a participação no IV Colóquio Docência e Diversidade 
na Educação Básica – Profissão docente em questão. Organizada da 
seguinte forma:



• Cenários e perspectivas da Profissão Docente – Jane Adria-
na Vasconcelos Pacheco Rios e Luciana de Araújo Pereira 
(orgs.), v. 1.

• Docência em contextos de diversidade – Graziela Ninck Dias 
Menezes e Joana Maria Leôncio Nunez, v. 2.

• Formação de Professores/as na Educação Básica – Fabrí-
cio Oliveira da Silva e Charles Maycon de Almeida Mota 
(orgs.), v. 3.

• Memória, narrativas e docência – Adelson Dias de Oliveira 
e Juliane Costa Silva (orgs.), v. 4. 

• Práticas docentes no cotidiano escolar – Ana Lúcia Gomes 
da Silva e Janivaldo Pacheco Cordeiro (orgs.), v. 5.

• Profissão Docente e Ensino Remoto Emergencial – Jane 
Adriana Vasconcelos Pacheco Rios e Leandro Gileno Militão 
Nascimento (orgs.), v. 6.

Desejamos a todos/as bons diálogos com nossa Coletânea!

Março, 2021.
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Coordenadora da Coletânea
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APRESENTAÇÃO

MEMÓRIA, NARRATIVAS E DOCÊNCIA

“Ensinar vai muito mais além do que está entre quatro 
paredes e fazer exposições unilaterais sobre determina-
do assunto ou disciplinas. Se faz necessário despertar no 
aluno o espírito investigativo, crítico, através da partici-
pação efetiva nas aulas” (RODRIGUES, 2019, p. 84).

Um recorte da memória que constitui uma experiência, pode 
trazer à tona um misto de sentidos e provocar na ação docente proces-
sos reflexivos e de ressignificação essenciais para transformar o fazer 
da docência. Dar sentido ao que se faz na sala de aula e construir outros 
caminhos na docência, requer do professor a apropriação do vivido 
para além de um fazer repetitivo que se faz na rotina da sua prática. 
O diálogo acerca de experiências que evocam memórias e aspectos 
da docência, presentificados nas narrativas, torna-se o fio condutor na 
escrita dos textos apresentados ao longo desta coletânea.

Este e-book apresenta em sua essência questões colocam em 
evidência a memória da profissão docente em diferentes contextos e 
segmentos da Educação Básica, contemplando estudos que abordam 
as narrativas de experiências educativas, bem como das histórias de 
vida, formação e atuação profissional.

Vale destacar que o avanço nas pesquisas que se utilizam da 
memória como campo fecundo para propiciar reflexões deixadas na 
prática pedagógica, e/ou na concepção de determinadas categorias 



teóricas, é evidente nas últimas décadas, de modo particular na área 
da Educação. Parte-se do princípio de que as elaborações individuais 
do sujeito em suas experiências, revelam potencialidades analíticas e 
reflexivas, de modo particular, ao se pensar as relações estabelecidas 
das histórias de vida distintas, a relação com a sua cultura e a incorpo-
ração na prática da docência dos sujeitos.

Acreditamos que ao acessar as memórias, os/as docentes 
estabelecem conexões com as quais permitem perceber nos distintos 
formatos de atuação na docência, as relações com a proposta metodo-
lógica, a intencionalidade e o formato com o qual o seu modo de atuar 
vai se constituindo. Adentrar ao universo da docência guiado por nar-
rativas, permitem-nos estabelecer pontes entre o que se vive e o que 
se aprende com o que se faz, observa-se claramente a configuração do 
saber experiencial que se materializa na narrativa e no modo de narrar. 
Deste modo, a narrativa elaborada ao passo em que toma a memória 
como ponto de partida para elaborar reflexões sobre a docência, o/a 
professor/a estabelecem 

uma ruptura tanto em termos de procedimentos, pois o 
sujeito se torna simultaneamente actor (sic) e investiga-
dor, quanto de entendimento da realidade, na medida 
em que este método parte do pressuposto de que seja 
possível entender o particular como parte do universal 
(NÓVOA; FINGER, 1988, p. 116).

Portanto, utilizar-se da memória para registrar as experiências da 
docência e constituir um paralelo entre o que se faz e o que se aprendeu, 
para deste modo estruturar uma prática pedagógica outra, é o que se 
percebe ao avançarmos na leitura das narrativas docentes como parte 
da memória que representam a reflexão e a construção das identidades 
da profissão docente, integrada às distintas experiências e trajetórias 
como possibilidades de ações transformadoras dos/as docentes.

Inspirado por tais perspectivas, o conjunto de docentes que nos 
proporcionam a condição de viajar por entre os mais variados lugares 



da memória, em suas narrativas que refletem e reflexionam à do-
cência, estão apresentados por distintos espaços de atuação. Modos 
de narrar, reflexões de si e registros de contextos distintos, que nos 
carregam, como se estivéssemos sendo levados por um aroma que nos 
toma por inteiro e nos faz sair do lugar sem levantar, estão presentes 
nos 45 artigos presentes neste volume da coletânea Profissão Docente 
na Educação Básica, distribuídos em nove seções que nos provocam 
sobre distintas categorias teóricas experimentadas, experienciadas e 
rememoradas, ao passo que se configuram em reflexões do espaço 
contemporâneo instituído pela docência. Ao acessar os distintos arti-
gos que compõem este e-book, encontrarão textos que dão destaque 
as Memórias de professores; Formação docente; Narrativas de si e 
dos outros; Educação e pandemia; Educação e relações étnico-raciais; 
Práticas de ensino; Docência e inclusão; Memória, Saúde e Educação e, 
por fim, porém, não menos importante Escola e múltiplas linguagens.

Acreditamos que as narrativas, reflexões e memórias presentes 
nos textos que compõem este material, provoquem em cada um/uma 
questionamentos que se transformem em conhecimentos capazes de 
transformar e se transformar concepções outras de Si e do Outro na 
docência, além de propiciar aporte teórico-metodológico para a pro-
dução sentido a condição de ser professor/a, não apenas como aquele 
que desenvolve a ação docente, mas o que se torna sujeito da sua 
própria prática.

Por fim, acreditamos que o saber experiencial possa transfor-
mar a prática pedagógica, e como mencionado na epígrafe, proporcio-
nar reflexões e mudanças significativas que levem ao entendimento de 
que “Ensinar vai muito mais além do que está entre quatro paredes”. 

Verão de esperança (em meio à pandemia)
Março de 2021

Adelson Dias de Oliveira
Juliane Costa Silva
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PARTE I

MEMÓRIA DE PROFESSORES



OFÍCIO DOCENTE BASEADO  
EM MEMÓRIAS1

Giselle Athayde Xavier Coutinho

RESUMO
Este trabalho tem o intuito de compartilhar nossa trajetória enquanto es-
tudante, a qual nos motiva e nos prepara para a atuação no ambiente de 
ensino e de aprendizagem. Nossas lembranças e exemplos nos formam e 
mesmo sem perceber atuamos replicando a postura de nossos professores. 
Muitas vezes até iniciamos nossa atuação docente baseados nas experiências 
que tivemos em nossa vida escolar. Precisamos aprimorar nossa formação 
de maneira continuada, buscando vencer as dificuldades que nos cercam e 
acima de tudo avançar a cada dia. Atuar na área de Educação exige de nós 
mesmos um amadurecimento crítico-reflexivo permitindo a adequação às 
exigências e desafios do ambiente escolar. Neste relato de experiência tive-
mos como objetivo descrever a trajetória escolar e acadêmica que evoluíram 
para um Mestrado em Educação na Universidade Estadual de Montes Claros. 
Temos uma pesquisa em andamento que culminará com a escrita de uma 
dissertação. A metodologia utilizada para a escrita foi a revisão bibliográfica 
considerando autores e suas teorias estudadas em uma das disciplinas do 

1  Produzido como atividade final da disciplina: Formação Docente, Saberes e 
Práticas Educativas, Mestrado em Educação – Unimontes, ministrada pela Professora 
Doutora Shirley Patrícia Nogueira de Castro e Almeida.
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mestrado. Concluímos que a proposta possui mérito e relevância científica, 
podendo contribuir para o avanço do conhecimento científico, gerando pro-
dutos de importância para a pesquisa, ensino e extensão, pois trará dados 
sobre a formação continuada de professores atuantes. 
Palavras-chave: Formação Continuada. Profissão Docente. Construção Peda-
gógica.

INTRODUÇÃO 

Todos nós aprendemos de muitas formas e por meio de vários 
lugares, da vivência e do desenvolvimento ao longo da vida. O pro-
cesso de aprendizagem acontece desde que nascemos e aprendemos 
por meio da imitação a balbuciar e depois falar, andar, movimentar 
e fazer gestos, como comer, como comportar dentro da comunidade 
em que estamos inseridos. A educação é livre, e é feita de acordo com 
cada cultura mediante crenças, ideias, símbolos e recursos de sua 
sociedade. Tem sempre a concepção de tornar o sujeito e seu mundo 
melhores, de geração a geração (BRANDÃO, 2007).

Por meio da observação e imitação é possível perceber grandes 
aprendizados, as gerações anteriores desempenham um importante 
papel na formação da juventude, onde criam situações que geram 
aprendizagem tanto de trabalho quanto de lazer. A convivência gera 
aprendizagem de várias formas, desde os grupos sociais mais simples 
existe a socialização e situações pedagógicas dos costumes e ofícios 
que tornam seus integrantes reconhecidos e aptos à convivência social 
(BRANDÃO, 2007).

A minha formação é uma graduação bacharelado, e sempre 
gostei de aprender e depois ensinar, o processo de ensino deve propor-
cionar a compreensão, reflexão e construção do conhecimento trans-
formando em aprendizagem. Ao ensinar aprendemos constantemente, 
pois somos seres inacabados e temos que ir além das situações que nos 



28COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

condicionam a repetições, promover a curiosidade e a visão crítica nos 
leva a sermos educadores problematizadores (FREIRE, 1996).

A minha trajetória escolar sempre foi marcada pela admiração 
e respeito aos professores, o exercício da docência sempre me encan-
tou, minha avó paterna era uma exímia professora primária e meu 
bisavô sempre dizia com carinho que eu seria uma ótima “professo-
rinha”, não sei se dom, exemplos familiares, ou trajetória profissional, 
o fato é que tenho imenso prazer em ensinar aprendendo e aprender 
ensinando. Quanto mais se estuda para ensinar mais percebemos o 
quanto precisamos pesquisar, indagar, constatar e anunciar, comunicar 
(FREIRE, 1996). 

Desde que nascemos vamos construindo nossa história, e para 
que ela cresça precisamos uns dos outros por meio das relações sociais 
delinear nossas peculiaridades pessoais e profissionais. “Tornamo-nos 
nós mesmos através dos outros” (FONTANA, 2000, p. 61).

A vivência social, os caminhos percorridos vão traçando a traje-
tória profissional docente ao longo da carreira. A singularidade de cada 
um somado ao percurso de várias experiências vão construindo uma 
identidade profissional. O trajeto percorrido por cada indivíduo, os 
sentimentos, objetivos, princípios e problemas enfrentados ao longo 
do tempo constroem e impregnam como essência de vida a atuação 
profissional (FONTANA, 2000). 

Por meio do trabalho podemos ser transformados, criarmos 
uma história e uma identidade mediante atuação profissional. Ao 
longo do tempo nos modificamos como indivíduo e também progressi-
vamente a forma de como realizaremos nosso trabalho (TARDIF, 2002).

EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Minha primeira lembrança da escola é na educação infantil, 
com uma professora sempre doce e cuidadosa. Minha formatura do 
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pré-escolar foi no auditório da Escola Tiradentes, de vestido branco e 
arco na cabeça, primeiro grande evento escolar. Depois uma mudança 
para primeira série na Escola Estadual Dom João Antônio Pimenta, a 
Professora Dona Meire já não aceitava ser chamada de tia, impactan-
te, mas não se trata de diminuir o papel de tia, mas de valorizar o 
da professora que para exercer sua função precisa se profissionalizar, 
se dedicar e unir competência e afetividade. “Ser professora implica 
assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão” (FREIRE, 
1997, p. 9). 

Na segunda e quarta séries já voltei a vivenciar a competência 
associada ao carinho e doçura de Tia Macreidy, me marcou por valori-
zar as individualidades e pontos fortes de cada criança. Me lembro dela 
como se fosse hoje, talvez não saiba tamanha importância que ocupa 
em minha vida. A postura adotada pelos docentes em estimular, valori-
zar e motivar proporcionam um avanço intelectual e de aprendizagem 
significativos, pois o caráter de socialização da escola promovem uma 
experiência de formação do comportamento. É impossível deixar de 
reconhecer o valor da afetividade e das emoções empregadas no ofício 
da docência (FREIRE, 1996). 

O educador ao adotar uma postura adequada ensina mais pelo 
exemplo do que o que é falado e exigido. Os adultos têm tendência 
em copiar atitudes, mas a criança muito mais, pois está em formação, 
crescimento e desenvolvimento físico, intelectual e emocional, é mui-
to mais fácil copiar e imitar o que se está vendo do que o que está 
ouvindo. As atitudes valem ouro ou podem criar aspectos negativos 
por toda uma vida (FREIRE, 1997). 

Uma linda recordação que tenho do Dom João é que todas as 
segundas-feiras cantávamos o hino nacional, fazíamos uma oração 
e só depois subíamos para sala. Ao saber da chegada da diretora 
esperávamos em pé e só depois da sua autorização podíamos sentar, 
muito respeito e admiração pela escola e todos que a representavam. 
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Tínhamos merenda escolar e adorava quando tinha mingau de fubá e 
leite com bolacha.

Na prática da docência a percepção das relações entre saberes, 
tempo e trabalho nos fazem refletir sobre o papel do trabalhador e 
seu trabalho. Pois os saberes servem de base para o ensino, entre-
tanto não se resumem em conteúdos bem circunscritos, o saber-fazer 
está inteiramente ligado ao saber-ser, caracterizado pelo sincretismo, 
onde os saberes precisam se adaptar com frequência aos problemas 
cotidianos, impossibilitando então técnicas padronizadas e totalmente 
estruturadas, pois por meio de valores e experiências vividas os sabe-
res do professor se aplicam em saberes-na-ação. Saber viver na escola 
(saberes práticos específicos dos lugares de trabalho, rotina, valores e 
regras) é tão importante quanto estar na sala de aula (TARDIF, 2002). 

Era rotina termos a supervisora sentada fora da sala, no corre-
dor e individualmente tomava a tabuada ou ditado de cada criança. 
Talvez não sabíamos, ou até acertávamos tudo, mas já era um aprendi-
zado ter a rotina e responsabilidade a ser cumprida. 

Ao finalizar o ensino primário fui para o Colégio Imaculada 
Conceição, iniciei a 5ª Série, sala D, onde eram direcionadas as crianças 
vindas de outras escolas, não tive muitas dificuldades de adaptação, 
entretanto as novidades e várias professoras diferentes em suas res-
pectivas disciplinas nos ensinavam a chamá-las pelo nome, nada de 
Tia ou Dona. Até a 8ª Série fui da sala D, no ensino médio as salas 
eram organizadas pelo desempenho e aproveitamento por meio das 
notas do boletim, então fui para o 1º Ano científico A, me separando 
de algumas amigas da infância, ao mesmo tempo que foi grandioso foi 
desafiador, sempre gostei de estudar e ensinar aos colegas, tínhamos 
simulados preparatórios para vestibular e a classificação era geral 
entre todos as turmas, e assim seguíamos estudando e nos ajudando. 

Quanto mais se estuda para ensinar mais percebemos o quanto 
precisamos pesquisar, indagar, constatar e anunciar, comunicar (FREI-
RE, 1996). 
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A professora de Matemática Elenice sempre me encantou, com-
petente, exigente, e ao mesmo tempo amável, dizia que amava tanto 
a matemática que até seus rins faziam cálculos! Até hoje me lembro 
dela, sempre gostei de matemática, raciocínio lógico, e nas provas dela 
sempre tinha ao final uma questão com pontuação extra de desafio, 
fazia a prova rapidamente para desvendar o raciocínio [...] nossa como 
eu amava. A postura adotada pelos docentes em estimular, valorizar 
e motivar proporcionam um avanço intelectual e de aprendizagem 
significativos, pois o caráter de socialização da escola promovem uma 
experiência de formação do comportamento. É impossível deixar de 
reconhecer o valor da afetividade e das emoções empregadas no ofício 
da docência (FREIRE, 1996). 

Ás vezes até penso como não desenvolvi minhas aptidões pro-
fissionais na área de exatas. Mas sempre gostei também de interação 
e cuidados com pessoas, então talvez por isso fui para a área da saúde.

DA GRADUAÇÃO AO MESTRADO

Por meio do programa de avaliação seriada da Unimontes pas-
sei no vestibular em Biologia Bacharelado, entretanto optei em cursar 
Fisioterapia no Pitágoras primeira turma, era uma das mais novas, 17 
anos, não sabia direito de como seria o curso mas fui me apaixonando 
a cada dia, sempre pensei que deveria dar o melhor de mim e nunca 
querer ser melhor que ninguém. Os excelentes docentes que tive 
viraram amigos e minha admiração e respeito cresciam junto com a 
vontade de me espelhar nesses exemplos. 

Me formei e meu primeiro emprego foi indicação de uma 
professora. No ano seguinte outra professora juntamente com a co-
ordenação da clínica escola me convidaram para fazer parte do corpo 
docente da instituição em que fui acadêmica, foi motivo de muito 
orgulho para mim e principalmente para os meus pais. Com 23 anos 
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trabalhava como Fisioterapeuta e docente do curso de Fisioterapia, 
supervisionando estágio curricular do 10º período, tive inseguranças, 
mas nunca medo, pois sabia que queria e podia atuar dando o melhor 
de mim. Me aperfeiçoei com cursos e pós-graduações, inclusive a de 
docência do Ensino Superior oferecida pela Instituição a um custo bem 
favorável para aprimorar minha prática. 

Pois por meio do trabalho podemos ser transformados, criar-
mos uma história e uma identidade mediante da atuação profissional. 
Ao longo do tempo nos modificamos como indivíduo e também pro-
gressivamente a forma de como realizaremos nosso trabalho. Então 
vale ressaltar que os saberes profissionais exigem conhecimento de si 
mesmo por parte do professor como seus limites, objetivos, valores e 
reconhecimento através de outros, que não seja apenas para guiar e 
vigiar suas práticas, mas valorizar sua atuação e contribuição profissio-
nal e social ao ambiente em que está inserido mesmo em um período 
de tempo previamente estabelecido (TARDIF, 2002).

Podemos perceber então que a formação continuada não deve 
funcionar apenas para uma progressão na carreira, tornando o pensa-
mento reflexivo e de análise crítica uma realidade distante da prática 
docente, afastando o saber sistematizado do indivíduo e sua história 
profissional do crescimento da profissão docente. Só existe sentido a 
formação continuada quando levada em consideração a experiência e 
realidade profissional do professor, que muitas vezes se torna difícil por 
já apresentar costumes já enraizados, onde as mudanças podem gerar 
dificuldades, entretanto, estar atuando pode estimular mudanças e 
projetos de formação de estratégias que transformarão a produção de 
saberes reforçando a identidade profissional dos professores (ALAR-
CÃO, 1998). 

Após algumas semanas, meses e anos vamos percebendo o 
quanto aprendemos e que devemos aprender ainda mais, conviver 
com pessoas e propor a busca pelo conhecimento é uma arte que 
envolve muita teoria e prática. 
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Através do exercício da profissão, vai se adquirindo um conhe-
cimento de acordo com suas vivências, experiências e de acordo com 
a cultura da instituição escolar, e conhecimento das características dos 
alunos, reelaboração da prática assim como a busca pela formação 
continuada que podem ser para a superação de problemas ou busca de 
novos saberes nas diferentes áreas do conhecimento (SANTOS, 1998). 

Os saberes das disciplinas, saberes pedagógicos, saberes 
práticos ou da experiência, são competências que orientam as ações 
docentes, além dos conhecimentos da área específica, a psicologia, 
didática, currículo e como conduzir uma turma, ter tom de voz adequa-
do, estabelecer diálogo e desenvolvimento das atividades embasam 
os saberes docentes de acordo com o contexto escolar em que estão 
inseridos, na prática mesmo que inicial é que podemos ir adequando à 
cada realidade (SANTOS, 1998).

[...] Não há uma forma única nem um único modelo de 
educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece 
e talvez nem seja a melhor; o ensino escolar não é a sua 
única prática e o professor profissional não é o seu único 
praticante (BRANDÃO, 2007, p. 9).

A prática educativa nos mostra os desafios do dia a dia durante 
os estágios de formação, onde o saber fazer precisa estar explícito 
dentro das possibilidades que a realidade permite, o conhecimento 
transformando-o em ação exige habilidades e adaptações só desco-
bertas no fazendo e aprendendo não “como” outro mas com o outro 
(FONTANA, 2000). 

E como aprendemos com as situações e com os discentes, nos 
adequar às necessidades de cada turma fortalece as nossas habilida-
des experenciais. 

Aprendendo através da vivência com os acadêmicos e com o 
incentivo das professoras Fátima Turano e Josiane Brant retomei a 
busca pelo mestrado, agora em uma realidade diferente, mãe de dois 
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filhos pequenos fiz meu projeto de pesquisa e estudos para proces-
so seletivo a noite e no decorrer da madrugada quando as crianças 
dormiam, não foi fácil, muita leitura mesmo estando cansada após 
um dia de trabalho, entretanto, prazeroso, e alcançar a aprovação no 
Mestrado em Educação na Universidade Estadual de Montes Claros foi 
uma grande realização. 

Muitas vezes apresentamos à sociedade uma infinidade de ha-
bilidades que com responsabilidade nós mulheres sem exagero, damos 
conta de conduzir, não é fácil claro, mas nos faz acreditar e entender 
o quanto somos fortes e ao mesmo tempo frágeis, entretanto capazes 
de concretizar o que sonhamos mesmo com tantas forças contrárias 
(FONTANA, 2000). 

Parece distante, entretanto é real, nem sempre a busca pelo 
aprimoramento é visto como relevante ou propício, ao atuarmos 
profissionalmente dependendo do contexto ao qual estamos inseridos 
basta cumprir o seu papel e criar uma possibilidade de mudança e 
transformação profissional pode ser um contragosto já que possibili-
ta uma visão crítica-ideológica. Então as dificuldades e desafios que 
enfrentamos muitas vezes podem desmotivar a busca pela formação 
continuada (FONTANA, 2000). 

A área da Educação realmente é apaixonante, como nos faz pes-
soas melhores, as reflexões acerca do desenvolvimento humano abrem 
a nossa mente sobre vários aspectos que antes não percebíamos. 

Aprofundando as leituras com as disciplinas do Mestrado, 
percebemos o quanto a preparação, capacitação e formação são requi-
sitos básicos ao exercício da docência. Atuar na educação exige de nós 
docentes uma interação e formação constantes. A insegurança do novo 
sempre existe, não podemos é claro deixar que evolua para o medo 
que nos desestabiliza e nos impede de andar e de avançar, conhecer o 
que nos aflige é o primeiro passo para que esse obstáculo seja vencido. 
Se não encaramos com responsabilidade e comprometimento o lugar 
que almejamos estar, dificilmente lutaremos por qualificação e conse-
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quentemente não seremos capazes de reivindicar valorização e busca 
coletiva de direitos uma vez que somente envolvido não comprometo 
a lutar por melhorias já que estamos de passagem até que algo melhor 
aconteça, não existe busca da profissionalização (FREIRE, 1997).

Estamos no mundo buscando o conhecimento para sairmos da 
inércia, da neutralidade, os estudos existem para que possamos intervir 
na realidade, acomodar implica em afirmar o questionamento de que 
para que estudar? Para que exista mudança no mundo é necessário 
denunciar a situação e anunciar sua superação, é difícil, mas é possível. 
Sem impor, mas propor mudanças. Não devemos cruzar os braços, 
sermos neutros sem expressar uma tomada de posição em favor do 
avanço da humanidade. O posicionamento ético promove coerência 
na busca de uma docência decente (FREIRE, 1997).

A educação sempre foi e sempre será uma luta de todos os 
cidadãos, lutar em busca de melhorias e avanços nos fazem compreen-
der que além de política a educação é imprescindível a sobrevivência 
humana através das gerações (BRANDÃO, 2007). 

Sempre estive certa de continuar aprimorando, só não imagi-
nava o quanto seria engrandecedora a nobre oportunidade de cursar 
um Mestrado em Educação, um mundo de ideais, projetos e estímulo 
ao crescimento e aprimoramento humano de forma complexa, mas 
integralizada. Educação é tudo, tudo é Educação, sigo então com esse 
aprendizado!
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EU SOU A PESSOA E PARTE  
DE MIM É SER PROFESSORA

Zulma Ferreira de Souza

RESUMO
Este relato de experiência faz parte de reflexões e estudos desenvolvidos 
na disciplina: Formação Docente, Saberes e Práticas Educativas, ministrada 
pela Profa. Dra. Shirley Patrícia Nogueira de Castro e Almeida, no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)/Unimontes. A proble-
mática situa em entender “como a trajetória de formação dos professores, 
articulam às experiências acadêmico profissional vividas no contexto 
histórico-social”? Tem como objetivo “Analisar e refletir sobre aconteci-
mentos da trajetória acadêmico profissional e intelectual, avaliando cada 
etapa da experiência”. Os estudos estão fundamentados nos teóricos: 
Comenius (2001), Freinet e Elias (2002), Freire (1996, 2002), Lima (2006), 
Nóvoa (1992, 1999), Tardif (2002), Souza (2014). A metodologia utilizada é 
de natureza qualitativa, numa abordagem narrativa-descritiva. Este relato 
poderá contribuir para o melhor entendimento da evolução das diferentes 
correntes pedagógicas, mediante o enfrentamento do ensino atual. A in-
cursão na formação do professor se articula com o processo de vivências de 
aprendizagem e de pesquisa. Isto posto procede com uma análise, reflexão 
do docente e do discente em aprender e ensinar.
Palavras-chave: Saberes Docentes. Memórias. Práticas Docentes.
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INTRODUÇÃO

Este relato de experiência faz parte de reflexões e estudos 
desenvolvidos na disciplina: Formação Docente, Saberes e Práticas 
Educativas, ministrada pela Professora Dra. Shirley Patrícia Nogueira 
de Castro e Almeida, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE)/Unimontes.

As práticas escolares edificaram a partir das lembranças afeti-
vas e experienciais, nas formas de agir, precedidas de novos conheci-
mentos e formas criativas de superação de barreiras. “Saberes esses 
que vão sendo validados no fazer, assim como, na reflexão crítica da 
prática” (LIMA, 2006).

Frequentei a Educação Básica em escola pública. Atualmente, 
aposentada, encontro-me Mestranda em Educação na Universidade 
Estadual de Montes Claros (Unimontes-MG) e professora de Pedagogia 
de Ensino Superior Presencial e a Distância.

O exercício profissional aqui descrito, ocorreu ao longo de mais 
de quatro décadas, tendo experenciado tendências pedagógicas insti-
gadas pelos movimentos político-sociais, atendendo aos interesses da 
sociedade, das políticas públicas em um movimento lembrando um 
caleidoscópico. Nessa narração, respondo à problemática de entender 
“como a trajetória de formação dos professores articulam às experiên-
cias acadêmico profissional vividas no contexto histórico-social?”.

Início o relato pelos anos iniciais, apresento os tempos marcan-
tes na escola básica nos anos finais seguidos do ingresso na Universi-
dade e precedidos pela formação profissional. Finalizo apresentando 
as contribuições desse relato, para o enfrentamento do ensino atual.
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OBJETIVOS

Tem como objetivo Analisar e refletir sobre acontecimentos da 
trajetória acadêmico profissional e intelectual, avaliando cada etapa 
da experiência. A escrita se dá atendendo aos objetivos específicos: 
descrever o início da vida escolar; apontando os tempos marcantes da 
escola básica em uma visão de memória positiva e/ou negativa, que 
influenciaram a formação docente; apresentar os rituais da escola que 
marcaram as relações entre colegas, escola e comunidade; relatar o 
ingresso na Universidade e a formação profissional, as experiências 
marcantes, o processo de formação; descrever outras experiências 
que marcaram a formação docente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a descrição desse texto, serviu-se de conhecimentos 
obtidos, desfrutando-se da metodologia de natureza qualitativa, 
em uma abordagem narrativa-descritiva, constituídos de relatos de 
experiências, de memórias que marcaram a minha formação docente 
associada aos saberes docentes construídos e destruídos a partir das 
experiências educativas.

O INÍCIO DA ESCOLARIDADE: ANOS INICIAIS

Meus estudos acadêmicos iniciaram no Grupo Escolar Gon-
çalves Chaves, em Montes Claros-MG, marcados pela presença da 
diretora e da disciplinaria D. Erotides. A memória gustativa e olfativa, 
ficou por conta da merenda escolar, descrita pela Professora Lima da 
UFMG (2006), em suas pesquisas.
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Eu participava de todas as atividades comemorativas da escola: 
Clube de Leitura, teatro, apresentações nas Horas Cívicas, desfiles cí-
vicos, dentre outros. As mesmas iniciavam com Hinos: da Bandeira, da 
Independência, do Brasil, entre outros. O teatro era destaque, ensinado 
pelos Jesuítas e que perpetua até os dias atuais, na forma de ensinar e 
de aprender. O início das aulas acontecia no pátio, alunos enfileirados, 
cantando o Hino Nacional Brasileiro, às segundas feiras. A professora 
da 3ª Série, nos treinava para as apresentações em sua casa criando as 
possibilidades para a produção e elaboração dos conhecimentos, na 
percepção de Freire (2002):

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo 
um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas 
dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, 
inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e 
não a de transferir conhecimento (FREIRE, 2002, p. 25).

Aprendi a ler pela cartilha de Lili, o método global de contos, 
estudos de Lúcia Casasanta, pesquisadora na época, da UFMG; e a 
Comenius, “O pai da didática, defendendo o uso da palavra inteira 
em lugar da penosa soletração empregada, no ensino das letras às 
crianças” (COMENIUS, 2001 apud SOUZA, 2014). Ler, sempre foi um 
prazer! As leituras das “As mais belas histórias, as fábulas de Isopor e 
dos Irmãos Grimm”, apreciava muito.

O uniforme escolar era azul marinho, a saia pregueada, com 
alças largas que abrigavam o distintivo. Constituía de uma tarja, bor-
dada, com o nome da escola, em tecido azul marinho e letras brancas, 
costurado na alça da saia ou no bolso da camisa dos meninos.

Lembro de uma excursão (aula passeio) realizada ao Lar Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro (Orfanato). Como era longe! Fizemos a 
visita, numa atividade proposta pela professora, pautada nas ideias de 
Freinet e Elias (2002, p. 179).
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Hoje, analisando o ensino primário, percebo que ele estava 
fundamentado na Escola Nova (ANOS 1960-1970) – não aprofundarei 
nesse estudo – a Pedagogia Liberal Renovada, que se apoiava na de-
fesa da formação do indivíduo como ser livre, ativo e social, centrada 
no aluno indivíduo fundamental da escola que deveria ser curioso e 
criativo, estimulado pelo professor, facilitador do ensino.

TEMPOS MARCANTES NA ESCOLA BÁSICA: ANOS FINAIS

Na quinta série, realizei o Exame de Admissão; prova tida como 
critério para ingresso no curso ginasial. A escola pública, não era para 
todos. As vagas eram concorridas. Nesse tempo, a professora de Língua 
Portuguesa solicitava a escrita de um diário. Escrevi por muitos anos, 
motivada pela leitura do Diário de Danny de Michel Quoist (1967).

Nas últimas séries do Fundamental II, passei pela influência da 
Educação Tecnicista em que (final dos anos 60, início anos 70), surgiu 
para atender uma sociedade capitalista, inspirada especialmente na 
teoria behaviorista, corrente comportamentalista organizada por Skin-
ner (1981 apud QUEIROZ; MOITA, 2007). Surgiram então, os colégios 
Polivalentes. Na 7ª Série, tive problemas com a Matemática, tendo 
sido reprovada por 0,3 (três décimos) pontos. E devido a eles, repeti 
uma série inteira. Nesse tempo, ganhava muitos bolos de palmatórias 
do meu pai: meia dúzia em cada mão, para aprender matemática. Não 
decorei a tabuada! Isso sem contar com as inúmeras ajoelhadas em 
sementes de milho. Passei a gostar da disciplina, com a professora 
Ruth Tolentino, na 8ª Série. Ela ensinava cantando a música: Alecrim, 
alecrim dourado; professora essencial nos dias de hoje.

Dando continuidade, ingressei no Curso Científico, na Escola 
Normal. Não tinha interesses pela formação de professora. Para 
agradar aos meus pais, iniciei no Ensino Normal (Magistério) no turno 
noturno e no matutino, Científico.
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Nesse tempo, a maioria dos professores não possuíam qualifi-
cação para a docência. A didática adotada era aquela que acreditavam 
dar certo, influenciados pelo meio ou pelo prazer de ensinar. Realizáva-
mos pesquisas e experimentações com muita frequência, sustentadas 
pelas ideias de Kincheloe (1997 apud VEIGA, 1998), no tocante às 
habilidades de investigação pela pesquisa na busca de respostas para 
as perguntas, descritas por Freire (2002):

[...] busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, inter-
vindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade 
(FREIRE, 2002, p. 16).

Sábia reflexão, comprovando o fazer científico dos professores, 
da década de 1970-1980. Poucas mulheres frequentavam esse seg-
mento de ensino, deveriam ser professoras.

No científico, as aulas foram ministradas em laboratórios, cui-
dadosamente montados: física, química, música, matemática, biologia, 
cinema cada um disponibilizado nas extremidades dos corredores 
do edifício. Havia o anfiteatro, com apresentações artísticas. Havia o 
desfile no 7 de setembro, com muita gala, ao longo da Avenida Mestra 
Fininha e adjacências!

As aulas de Educação Física, aconteciam no contra turno ou an-
tes do início das aulas. Todos os alunos realizavam o teste biométrico, 
atestando estar aptos para a frequência às aulas. Como escola pública 
era invejavelmente montada e equipada; uma referência no Norte 
de Minas Gerais. No seu interior, as rampas serviam de pistas para 
brincadeiras escorregadias e delírio do/as disciplinários/as; deslizava, 
brincava, surfava!

Lembrando, que todos os anos, para renovação da matrícula, 
tínhamos que fazer o teste de tuberculose, no Hospital Clemente Fa-
rias, hoje Hospital Universitário da Unimontes (HU).
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O laboratório de química, era fisicamente bem estruturado 
equipado e montado conforme a legislação da época, importante para 
uma aprendizagem ativa, significativa da problematização. Nele, o 
professor Simeão Ribeiro Pires, ministrava aulas fantásticas, realizando 
experiências inesquecíveis!

Na sala de física certa vez, o sol bateu em um prisma, irradiando 
luzes nas cores do arco-íris. Foi fantástico! Nesse momento, tivemos a 
oportunidade de comprovar e analisar a emissão das luzes comprovan-
do a existência da luz branca nas cores do arco íris. Esse estudo, assim 
como a experimentação com o caleidoscópio, me marcaram muito! Os 
professores utilizavam experimentações e as pesquisas, para compro-
vação das teorias, amparados no ideal de Paulo Freire (2002), dizendo 
ser o professor um pesquisador e apresentando o docente em uma 
visão de:

[...] não ser uma qualidade ou uma forma de ser ou 
de atuar, que se acrescente à de ensinar. Faz parte da 
natureza da prática docente a indagação, a busca, a 
pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assume, por-
que professor, como pesquisador (FREIRE, 2002, p. 16).

Após a conclusão do Curso Científico, me tornei professora da 
Educação Primária, que na visão de Nóvoa (1992, p. 15), “professor é a 
pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”. Nessa visão, 
vejo no anel de formatura, uma parte simbólica da minha pessoa; 
comprado pelos meus pais, com pedra de esmeralda e pagos em um 
ano de suaves prestações e de pés no pedal da máquina de costura; 
um orgulho!
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O INGRESSO NA UNIVERSIDADE

O Ensino Superior se deu no tempo em que a legislação exigia 
formação e prática docente de no mínimo dois anos. Como eu já tinha 
esse requisito, ingressei por meio de vestibular, no Curso de Pedagogia. 
As especializações deveriam ser realizadas de acordo com o interesse 
do candidato em instituições de sua escolha.

Nos anos 1970 [...] os professores foram esmagados, 
sob o peso da acusação de contribuírem para a repro-
dução das desigualdades sociais; aos anos 80 como 
uma década na qual se multiplicaram as instâncias 
de controlo dos professores em paralelo com o de-
senvolvimento de práticas institucionais de avaliação 
(NÓVOA, 1992, p. 15).

Não havia curso de formação de professores, no qual o con-
trole citado por Nóvoa 1992) de avaliação, pode ter influenciado na 
implantação de Faculdades na região geoeconômica de Brasília; onde 
eu morava. As mais próximas seriam na Capital Federal, com poucas 
possibilidades, devido ao auto custo e despesas. Foi então, que um 
grupo de professores se organizou e buscou locais que oferecessem o 
Curso de Pedagogia, em outras localidades. Partimos para a cidade de 
Jales-São Paulo. Realizava-se o curso de Pedagogia, capacitando em 
Administração Escolar e depois Supervisora Educacional e Pedagógica. 
Não haviam todas as especialidades em um só curso. O reconhecimen-
to no Ministério da Educação e Cultura (MEC), era validado, documen-
tado com carteirinhas de identificação, registradas e comprovadas. 
Não tivemos cerimônia de formatura. A finalização coincidiu com o 
Impeachment do presidente Collor dia 30 de dezembro de 1992.

Realizei Pós-Graduações Lato Sensu, na Unimontes e UnB, 
incitada para a Pós Stricto sensu, na qual descrevo a seguir. Concluí o 
Mestrado em Ciências da Educação na Universidad Autónoma de Asun-
ción-PY (UAA). Na época, os mestrados em educação pública no Brasil, 
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existiam apenas em capitais brasileiras, com oportunidades restritas 
e investimentos para deslocamentos e sustentação, fora das minhas 
possibilidades. Na Unimontes, passei a frequentar disciplinas isoladas 
no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Social (PPGDS), já 
que ainda não havia o Mestrado em Educação, implantado em 2017. 
Preparei para o processo seletivo 2018, tendo sido aprovada. Estou me 
realizando e comprovando que a educação se faz com ciência.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No Curso Normal-Magistério, estar professor, foi vivenciado por 
meio da pesquisa e problematização, na prática de estágio, em escolas 
das séries iniciais. Veiga (1998, p. 81) aponta que a teoria e a prática 
devem perpassar todo curso de formação. Isso posto, a forma crítica 
docente com o curso Normal-Magistério se deu em momentos distin-
tos, em uma reflexão prática de ensino e de aprendizagem. “Assim, 
quanto mais anos de escolaridade tem o professor, maior o acúmulo 
de modelos de professores ele tem em sua vida pessoal e pode fazer 
uso improvisado destes referidos modelos em sua prática pedagógica” 
(LIMA, 2006, p. 90).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Argumentando o processo histórico que se dá em estar professor, 
compreende-se que perpassa pelo processo educativo de modelos de 
ensino e de aprendizagem. Inicialmente, nos anos primórdios, o profes-
sor seguia o controle da igreja, como um sacerdócio. Nóvoa (1999, p. 17) 
complementa, ao afirmar que a “ação dos professores está impregnada 
de uma forte intencionalidade política devido aos projetos e às finalida-
des sociais de que são portadores”. Nesse sentido, as políticas públicas 
aparecem com toda a sua intensidade e funcionalidades.
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Tardif (2002, p. 31), argumenta que o professor “é antes de tudo, 
alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse 
saber a outros”. Os fatos cotidianos, os saberes são passados de uma 
pessoa para outra, de geração em geração. Imbuída desses saberes me 
vi como professora Educação Básica e do Ensino Superior; assim como 
coordenadora pedagógica. O processo de construção da identidade de 
professora se consolidou, diante das mudanças, seguindo o fluxo, das 
necessidades, dos movimentos sociais, da evolução humana.

Vivemos em tempos de pandemia, causadas pela covid-19, 
doença que se espalhou rapidamente pelo mundo. Nessa perspectiva, 
recomendou-se o isolamento social, interferindo no ensino e apren-
dizagem do mundo inteiro, sendo implantado o Regime especial de 
atividades não presenciais, com o uso das Tecnologias Digitais da Infor-
mação e Comunicação (TDIC). Isso posto, possibilitou serem filtradas 
práticas, ideias e os preceitos do modelo crítico, voltado para a forma-
ção e prática docente. Exige-se atuação de forma participativa, criativa 
e ativa. Esse modelo tanto para o discente como para o docente, indica 
caminhos de aprender a aprender sempre. Nessa perspectiva, é inaca-
bado e o modelo crítico se fundamenta na epistemologia pedagógica; 
na análise do seu lugar, das suas realidades sociais, histórica e cultural, 
dando um novo significado do aprender e do ensinar, possibilitando 
a função docente se destacar, como imprescindível na condução do 
ensino e da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saber formado, tem bases nas experiências da trajetória 
escolar: nas crenças, nas escolas, trazidas de professores e ou estudos 
de socialização do professor, nos estudos de saberes de professores de 
Tardif (2002). Cabe observar, que essa concepção é carregada de sabe-
res construídos ao longo do tempo, o fazer pedagógico, nas relações 



47COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

dos professores com seus alunos, tais como as apresentadas por Tardif 
(2002, p. 47): “os saberes docentes disciplinares, curriculares, profis-
sionais e experenciais e implicam em um processo de aprendizagem e 
de formação”.

O professor e a professora, fazem parte de um tempo em que 
predominam valores e vivência no dia a dia, clamando pela reelabo-
ração do fazer pedagógico, pela inovação da sua prática, aprimorando 
profissionalmente. Para tanto, utilizam de diferenciadas metodologias, 
técnicas de ensino e de aprendizagem. O educador bem articulado, 
conhecedor do seu prestígio, redimensiona a forma de ensinar, pau-
tado em uma prática docente reflexiva, junto à comunidade escolar, 
comunicando e interagindo.

Com esse relato de experiência poderei contribuir para um me-
lhor entendimento da evolução das diferentes correntes pedagógicas, 
mediante o enfrentamento do ensino atual. A incursão na formação do 
professor se articula com o processo de vivências de aprendizagem e 
de pesquisa. Isto posto procede com uma análise, reflexão do docente 
e do discente no aprender e no ensinar.
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AUTOIMAGENS: FIZ-ME  
EDUCADORA NO CAMINHO

Maria Marli Melo Neto

RESUMO
Este artigo rememora os 42 anos de profissão docente desta professora pes-
quisadora e tem como objetivo partilhar as experiências vividas na área da 
educação básica tanto na rede privada, quanto nas redes públicas: estadual e 
federal. Para subsidiar estas narrativas, buscou-se aporte teórico em Soares 
(2019); Arroyo (2000); Freire (2011) entre outros autores que discutem a 
importância do registro dessas práticas realizadas no chão da escola e muitas 
vezes, por falta de oportunidade, não há transposição desses relatos para o 
mundo acadêmico. Nesse sentido, este trabalho visa tão somente partilhar 
a trajetória vivenciada por esta professora que iniciou sua carreira docente 
na Educação Infantil, chegando à Educação Técnica e Tecnológica na Rede 
Federal. Espera-se, portanto, que essa história de vida que narra primeiro 
a formação acadêmica e em seguida, as memórias da prática profissional 
nas três redes de ensino onde atuou, contribua para a formação de jovens 
licenciandos, ou jovens recém-formados que se aventuram na doce e árdua 
profissão docente.
Palavras-chave: Narrativa (Auto)Biográfica. Docência. História de Vida.
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INTRODUÇÃO

Essa epígrafe me motivou a pensar sobre o caminho trilhado 
em quase 43 anos de docência. Que imagens guardo desse caminhar 
docente? Que trilhas percorri? Que sonhos realizei? Que desafios 
enfrentei? Nunca havia me dado conta de que nessa longa caminhada 
muitas imagens foram construídas, muitos desafios foram enfrentados e 
superados. Vidas foram a mim confiadas. Sonhos... Ajudei a construí-los; 
mas também, posso ter ajudado a destruir alguns. Quem sabe? Quem 
poderá me julgar por ações e práticas as quais considerava corretas? Não 
sei o que reencontrarei nesse rebuscar de emoções do meu ofício de 
mestra. Ofício que começou por falta de oportunidade para fazer outro 
curso. Pois, cursar Magistério era a garantia de sustento de uma jovem 
pobre, negra e sonhadora. O que de fato se concretizou, pois pude ir 
lapidando a pedra bruta que iniciou a docência em fevereiro de 1979.

Narrar essas imagens, só agora ao iniciar o mestrado, vem 
corroborar com o que afirma Soares:

O método (auto)biográfico ganhou evidência no cenário 
educacional após a década de 1980, quando as pesquisas 
realizadas no período começaram a valorizar elementos 
intersubjetivos e subjetivos, que envolvem a formação 
e a prática pedagógica dos professores, como persona-
gens ativos do processo, e não apenas espectadores das 
ações desenvolvidas nas escolas (SOARES, 2019, p. 9).

Em 1975, ao concluir a 8ª Série do 1º Grau, como era chamada, 
na cidade de Sobradinho-BA, precisei convencer meu pai a deixar-me ir 
estudar na cidade de Juazeiro-BA, onde fiz o 1º Ano Científico na Escola 
Rui Barbosa. Já o 2º e 3º Anos foram na Escola Estadual de Petrolina, 
quando ingressei no Magistério que tinha como missão preparar as 
jovens para ensinarem na Educação Básica. As jovens mesmo, pois um 
homem fazendo magistério era coisa rara. Afinal para atuar no primá-
rio, a preferência era por profissionais do sexo feminino, já que era a 
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imagem predeterminada pela sociedade, e o que mais interessava não 
era a competência profissional. Vejamos o que diz Arroyo (2000) em 
sua obra Ofício de Mestre:

A imagem de professora primária é dominante, com tra-
ços bastante feitos, onde predomina a competência para 
o ensino das primeiras letras e contas, mas, sobretudo, 
o carinho, o cuidado, a dedicação e o acompanhamento 
das crianças (ARROYO, 2000, p. 30, grifo nosso).

A expressão professora primária confirma a imagem social-
mente construída do profissional que deveria atuar nas séries iniciais 
da educação básica, independentemente do nível de conhecimento. 
Para os pais a professora representava a figura materna, logo tinham a 
certeza de que seus filhos seriam bem cuidados. Quantas de nós não 
presenciamos algumas dessas falas: “a professora do meu filho é muito 
boa, é meiga, carinhosa, atenciosa... um amor”; “no próximo ano peça 
para colocar seu filho com ‘fulana’ ela é muito amorosa [...]”. Nesse 
contexto, muitas se acomodaram e esqueceram a profissionalização. 
Não só por isso, mas também pela formação recebida. Quem fazia Ma-
gistério não era preparado para prestar o exame de vestibular, já que 
a partir do segundo ano, a preparação era totalmente voltada para a 
profissão escolhida, ou não. Semelhante ao proposto na Lei nº 13.415 
de 16 de fevereiro de 2017 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). Certamente um retrocesso. Mas alguns queriam ser 
águias e alçaram voos mais altos. Não se contentaram em serem “gali-
nhas” e se aventuraram a prestar o exame vestibular para ingressar na 
Universidade. Mais uma vez, sem opção. Quem tinha condição ia para 
Recife-PE ou Salvador-BA, as capitais mais próximas de Petrolina-PE, 
para fazerem outros cursos que não fosse licenciatura, uma vez que 
esta era a única opção na cidade. 

Foi nesse contexto que fiz Graduação em Letras com habilita-
ção em Português/Inglês pela Faculdade de Formação de Professores 
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de Petrolina – FFPP/UPE no período de 1981 a 1986; a Especialização 
em Programação do ensino de Língua Portuguesa, só aconteceu mais 
de 10 depois da graduação, de 1998 a 1999. Também pela FFPP/UPE. 
Entretanto, outros eventos como: cursos, seminários e congressos que 
participei contribuíram para minha formação na docência. Pesquisa-
dores como Lívia Suassuna, João Wanderley Geraldi, Danilo Gondim 
e outros, ajudaram-me na atualização e aperfeiçoamento da minha 
prática pedagógica, enquanto esperava pelo sonhado Mestrado que 
só chegou após 17 anos da Especialização, de 2016 a 2018. Não por 
comodismo, mas por falta de oportunidade. Embora, não tenha tido 
muita opção de escolha, descobri que ser educadora era minha voca-
ção. Sinto prazer no que faço e sou realizada e feliz como professora. 
Ao ingressar no mundo do trabalho, tracei metas e fiz escolhas, uma 
delas me tornar uma profissional de referência, a fim de garantir o 
estudo dos filhos numa escola de qualidade, e lá permaneci durante 23 
anos. Foi lá que fiz meu “mestrado” e “doutorado”. Aliás, foi no chão 
da escola que construí minha profissionalidade, que é: [...] “o aper-
feiçoamento docente na busca de um desenvolvimento profissional 
pessoal. A própria formação continuada ou a busca por ela” (LIBÂNEO, 
2002 apud PAULA JÚNIOR, 2012). Foi um pouco disso o que busquei.

PRÁTICA PROFISSIONAL – DESAFIOS E APRENDIZADOS

Início minhas reflexões sobre as ações, métodos, aulas, didática 
entre outras lembranças que não param de chegar me lembrando do 
grande mestre Paulo Freire (2011), que afirma:

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro 
lado ninguém amadurece de repente aos vinte e cinco 
anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A 
autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é 
processo, é vir a ser (FREIRE, 2011, p. 107).
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Hoje, profissionalmente realizada e reconhecida pela comu-
nidade onde atuei e onde atuo, sei que a primeira experiência como 
professora não foi um fracasso, como pensei algumas vezes. Em 1979, 
recém-formada, fui chamada para lecionar na cidade de Sobradinho, na 
mesma escola onde tinha terminado a 8ª Série. Fui designada para lecio-
nar numa turma da 2ª Série do Ensino Fundamental – alunos repetentes, 
logo, fora da faixa etária. Talvez, por isso, bastante indisciplinados. Que 
fazer? Como vencer os desafios? Nada do que tinha aprendido na escola 
servia para prender a atenção dos alunos. Não conseguia interação, nem 
aprendizagem. Cada dia era um novo desafio, pois todas as técnicas que 
trazia não funcionavam. Difícil descrever esse sentimento. Foi um ano 
de muita angústia, inquietação e frustração. Havia muita cobrança, mas 
pouca orientação de como deveria agir, ou quais as possibilidades para 
reverter uma situação totalmente nova para uma jovem menina pro-
fessora cheia de sonhos e expectativas. Não consegui, e para confirmar 
meu fracasso, fui demitida no final do ano.

A PRÁTICA NA REDE PRIVADA

Tenho plena consciência, hoje, de que não fui uma fracassada. 
Assim como ninguém amadurece aos 17 anos e 11 meses, só porque 
conseguiu o primeiro emprego; ninguém é responsável pelo amadure-
cimento de ninguém, mas a vida e o tempo. Eles nos dão segurança e 
nós vamos fazendo a caminhada em busca da profissionalização, pois 
vamos aprofundamento os conhecimentos e aplicando-os com mais 
segurança e construindo a verdadeira autonomia. 

Em 1980, no mês de setembro, surge uma nova oportunidade, 
fui convidada para lecionar em uma escola de Jardim de Infância – Es-
colinha Pinóquio, aqui em Petrolina – novamente desafiada: era uma 
turma do 3º período – alfabetização – o método utilizado era Casinha 
Feliz – não tinha a menor noção do que era, mas foi uma experiência 
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gratificante: primeiro pela incógnita em relação ao método de alfabe-
tização; depois o companheirismo das professoras mais experientes 
da escola, a orientação que a diretora dava a cada dúvida e a relação 
fraterna com os pais, servidores e os alunos. 

Dessa vez fui construindo meu profissionalismo. Identifiquei-
-me com o método de alfabetização e com a faixa de idade dos meni-
nos e me tornei uma excelente alfabetizadora. Como era gratificante 
ver as crianças penetrarem no mundo das palavras e começarem a 
ler e escrever. Passei a ser uma referência, era procurada por pais, de 
alunos que estudavam em outras escolas, para ajudar seus filhos a 
lerem e escreverem. Era extremamente gratificante. Quanta emoção 
ao rememorar esse tempo. 

Quanta saudade. Na Escolinha Pinóquio fui me fazendo profes-
sora-educadora e aperfeiçoando meu ofício de mestra, tornando-me 
uma pessoa mais humana e preocupada em servir e agir com ética. Lá, 
construí relações fraternas e duradouras, mas como diz Antônio Nóvoa, 
a Profissionalização “[...] é um processo através do qual os trabalha-
dores melhoram seu estatuto, elevam seus rendimentos e aumentam 
seu poder de autonomia” (NÓVOA, 1992 apud PAULA JÚNIOR, 2012). 
Portanto em busca desse crescimento, aos poucos, apesar de difícil, 
fui deixando a Pinóquio e, assumindo aulas no Colégio Diocesano Dom 
Bosco onde fiquei de 1986 a 2006, quando me aposentei pelo INSS.

Inicialmente me contrataram para lecionar as disciplinas de En-
sino Religioso e Redação. Alçar novos voos não foi fácil. Estava em uma 
zona de conforto, era respeitada por todos, sentia-me segura, tinha 
uma grande gratidão pela diretora que se tornou uma grande amiga. 
Entretanto sabia que não poderia deixar passar a oportunidade de ir 
para uma escola maior, já que meus três filhos poderiam estudar lá, do 
jardim de infância ao Ensino Médio. Uma nova etapa era iniciada e um 
novo desafio. Como fazer para que o Ensino Religioso fosse atraente 
para adolescentes? Acreditava que o papel da escola não era catequi-
zar, mas contribuir para a construção de valores que os ajudassem a 
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agir como cidadãos éticos, justos, fraternos e conscientes da transcen-
dência. Pensamento confirmado por BOFF, 1999, o qual nos lembra 
que [...] “somos humano-corpo-alma e que cuidar do espírito significa 
cuidar dos valores que dão rumo à nossa vida e das significações que 
geram esperança para além de nossa morte”. Não era fácil, no entanto 
procurei trabalhar com filmes, textos da revista mundo jovem, debates 
e rodas de conversa. Sempre buscava formas dinâmicas para tornar as 
aulas mais atrativas. O que conseguia na maioria das vezes.

Já em redação, hoje sei que poderia ter feito muito mais. Mas 
apesar da inexperiência, procurei sempre me atualizar. Participava de 
capacitações sempre que podia e buscava aplicar o que aprendia. Isso 
sem dúvida fez a diferença em minha carreira profissional. O reconhe-
cimento veio quando fui convidada a assumir outras turmas dessa 
vez, a disciplina de Língua Portuguesa para a sétima e oitava séries. 
Aos poucos ia ganhando confiança e segurança e a escola também 
reconheceu ao me confiar as turmas do Ensino Médio. Comecei com 
o primeiro ano. Turmas enormes: 60 alunos. Alguns querendo testar 
minha competência. O que me fazia estudar e preparar fichas de aula, 
lâminas para retroprojetor, comprar livros de dinâmicas de grupo, 
enfim, tudo o que me ajudasse a dinamizar mais as aulas. Vivia criando 
situações que permitissem aos alunos uma maior concentração.

Na estreia no Ensino Médio, destacaria duas situações que 
foram decisivas. Uma foi a falta de vários alunos a uma prova de final 
de bimestre. Eles esperavam que eu fizesse a mesma prova ou uma 
mais fácil. Ao perceber que estava sendo testada, preparei uma prova 
totalmente diferente e bem mais “difícil”. Foi a última vez que tive esse 
problema. A outra, ensinou-me que após a correção de uma prova ela 
deveria ser comentada em sala e que o aluno merece saber onde e 
porque errou. O aluno que me ensinou essa lição era Mauro, não lem-
bro o sobrenome. Estudante aplicado. Escrevia um texto como poucos. 
Ao receber a primeira prova que tinha feito comigo, ele me procurou 
ao final da aula, para saber por que a questão estava errada. Não esta-
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va preocupado, apenas com a nota, ele queria aprender. A partir daí, 
ao elaborar uma prova tinha sempre a preocupação de verificar se eu 
saberia explicar o porquê caso fosse questionada.

O Colégio Dom Bosco foi meu grande laboratório profissional. 
Escola tradicional da cidade, alunos de classe média e alta. Alguns 
prepotentes, outros meigos e companheiros. Havia, também, os que 
só estavam lá porque eram obrigados pelos pais e não davam a míni-
ma atenção para quem estivesse ministrando a aula. Aos poucos fui 
criando autonomia e descobri que o melhor caminho era o diálogo, a 
firmeza, a segurança na explanação dos conteúdos. Quantas vezes não 
saí da sala de aula ao final do dia me perguntando: o que vou fazer 
com essa turma para que eles participem mais? Para que a conversa 
diminua? Tinha consciência de que o problema não estava só com eles. 
E sempre respondia a esses questionamentos com uma atividade dife-
rente e a aula fluía melhor e saía da sala mais leve e realizada. Desse 
período também guardo doces e ternas lembranças. Vários ex-alunos 
do Colégio Dom Bosco, hoje, são meus colegas de trabalho no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF 
Sertão-PE), o que muito me orgulha. Quase, todos, mestres e doutores. 
Literalmente os discípulos, superaram a mestra.

NA REDE PÚBLICA, DESCOBERTAS E APRENDIZADOS

Outra parte da minha prática profissional foi presente de ani-
versário. Fui nomeada como professora do Estado de Pernambuco em 
13 de março de 1998. Tomei posse no final de março e assumi em abril. 
Lotada na cidade de Lagoa Grande-PE a 50 km de Petrolina, consegui 
conciliar com o Colégio Dom Bosco. 

Uma nova realidade, um novo aprendizado. O deslocamento 
diário, a precariedade da escola, o descaso do poder público com a 
educação básica, a desvalorização do salário em comparação com a 
rede privada foram algumas das questões que refleti para definir se 
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valeria a pena continuar. Para além da necessidade de mais uma renda 
para complementar o orçamento, decidi que permaneceria, apesar 
de todos esses entraves, pois seria minha contribuição social junto 
a tantos jovens que tinham direito à mesma oportunidade dos que 
estudavam na rede privada: uma educação básica de qualidade.

Ao chegar à escola a diretora me recebeu e indicou as turmas e 
disciplinas que lecionaria. Português em duas turmas e Inglês em três 
turmas de 5ª a 8ª Série. Quase caí de costas. Nunca tinha ministrado 
aula de Inglês, embora tivesse habilitação. O que fazer? E agora? De-
sistir ou enfrentar? Enfrentar lógico, mas não como um faz de conta. O 
desafio estava posto. Fui à busca de material, que me auxiliasse nessa 
nova jornada. Passava horas preparando as aulas. A parte escrita, tudo 
bem. Mas, e a pronúncia? Como iria ler os textos, os enunciados? Qual 
a saída? Havia uma vizinha que era professora de Inglês; e em casa 
minha filha que tinha facilidade para línguas. Sentava-me com elas e 
ia escrevendo a pronúncia em cima das palavras; e foi assim a cada 
aula durante o ano. Sei que não fui a melhor professora de Inglês, no 
entanto dei o melhor de mim. Quão surpresa fiquei, quando ao final 
do ano no momento da avaliação, ouvi os alunos dizerem que eu tinha 
sido a melhor professora que eles tiveram até então.

Em 1999, fui transferida para Petrolina e assumi aulas de 
Português no Ensino Médio. Voltava para minha zona de conforto. Em 
parte, pois no Colégio Dom Bosco, trabalhava apenas com gramática 
e redação; literatura era outra professora. Nova etapa, novos aprendi-
zados, novos problemas. Dessa vez alunos trabalhadores. Lembro-me 
do primeiro contato com uma turma de 3º Ano do Ensino Médio. 
Perguntei quem pretendia fazer vestibular e ninguém levantou a mão. 
Ao questionar o porquê disseram que não tinham como competir com 
os alunos da rede privada. Então percebi que além de ensinar a maté-
ria, teria outra tarefa: restituir a capacidade de sonhar que tinha sido 
roubada desses jovens. Novamente instigada. Mas ao final desse ano, 
os alunos apresentaram belos trabalhos de obras literárias; e alguns 
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disseram-me que iriam fazer vestibular. Era a colheita do que havia 
plantado durante o ano.

Fazer parte da rede pública estadual foi oportunidade de 
grande aprendizado. Sempre escutara relatos de que os alunos não 
queriam nada: eram violentos, grosseiros e tantos outros adjetivos as-
sustadores. Embora tenha trabalhado sempre em bairros de periferia, 
a minha relação tanto com os alunos, como com os colegas de escola 
e comunidade, foi sempre muito gratificante. Eles retribuíam com 
carinho e respeito a minha prática docente, embora fosse exigente. 
No entanto, a pontualidade, o tratamento igual a todos, o acreditar 
na capacidade de cada um, o incentivo para que sonhassem com uma 
história diferente da que viviam, fez-me reconhecida por todos os alu-
nos por onde passei. A última experiência na escola pública estadual 
aconteceu em uma escola de tempo integral, de 2008 a 2011. Aceitei 
o convite por curiosidade. Era um projeto experimental no Estado e 
existia uma unidade em Petrolina. Alunos selecionados de forma dife-
renciada; professores capacitados, Proposta Pedagógica ancorada nos 
quatro pilares de Jaques Delors1: aprender a ser, aprender a conviver, 
aprender a fazer e aprender a aprender. Havia um monitoramento e 
uma exigência muito grande. Algo muito natural para mim, que tinha 
acabado de me aposentar de uma rede privada. O resultado positivo 
veio ao final do 1º ciclo de alunos. Tanto na avaliação interna, quanto 
externa os alunos mostraram um desempenho satisfatório. Apesar dos 
problemas estruturais, pude constatar que a escola integral estava no 
mesmo nível das escolas particulares.

1  O denominado Relatório Jacques Delors – RJD – resultou dos trabalhos 
desenvolvidos, de 1993 a 1996, pela Comissão Internacional sobre a Educação para 
o século XXI, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco), com a qual colaboraram educadores do mundo inteiro. Publicado no Brasil 
sob o título de Educação – um tesouro a descobrir (2000), representa a síntese 
do pensamento pedagógico oficial da humanidade, neste final de milênio, já que 
foi formulado e lançado sob a chancela do órgão máximo responsável pelo setor 
educacional no planeta. Disponível em : http://jamilkauss24.blogspot.com/2009/10/
o-que-e-o-chamado-relatorio-jacques.html. Acesso em: 10 out. 2020.

http://jamilkauss24.blogspot.com/2009/10/o-que-e-o-chamado-relatorio-jacques.html
http://jamilkauss24.blogspot.com/2009/10/o-que-e-o-chamado-relatorio-jacques.html
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NA REDE FEDERAL, RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

Quando pensei que estava com minha vida profissional defini-
da, esperando apenas a aposentadoria, uma vez que trabalhava numa 
escola cujo projeto acreditava, embora criticasse a falta de espaço 
para os alunos descansarem e a falta de investimento em esporte, arte 
e lazer já que os estudantes passavam o dia inteiro na escola. Doce 
engano. Uma nova etapa me esperava. Ser professora da Rede Federal 
e atuar desde a educação básica até o Ensino Superior, como também 
penetrar no mundo da pesquisa e da extensão. 

Era uma tarde de domingo do ano de 2009 quando um amigo 
meu e de meu marido, ligou dizendo que havia sido publicado o edital 
para o concurso do IF Sertão-PE e tinha vaga de matemática. O aviso era 
para meu marido que é professor de matemática. Mas como ele não se 
animou, porque só havia uma vaga. Fiz a minha inscrição na esperança 
de que ele fizesse a dele depois. Entretanto não tinha pretensão de 
realizar a prova, por estar na gestão da Escola de Referência, o que 
exigia de mim dedicação exclusiva. Deixei de lado. No entanto um pou-
co antes de terminar o prazo de inscrição, paguei o boleto. Decidi por 
curiosidade fazer a prova e quando faltavam uns quinze dias, procurei 
ao menos ler os pontos que iriam cair mesmo sabendo que as chances 
eram mínimas diante de tantos mestres e doutores que estavam inscri-
tos. Eu era apenas uma especialista, embora contasse com uma grande 
experiência, tanto de docência, quanto de gestão, principalmente na 
rede pública. Resumindo, na 1ª etapa, que era a prova escrita, passei. 
Fui para as outras fases, certa de que a probabilidade era menor ainda, 
pois não tinha títulos. No entanto, aqui estou.

Uma nova etapa se aproximava. Fui nomeada para o Campus 
Salgueiro-PE que fica a 250 quilômetros de Petrolina-PE, em julho de 
2011 embora tivesse feito o concurso para o campus Petrolina Zona 
Rural. E agora, que fazer? Permanecer na minha zona de conforto ou 
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enfrentar a situação? Teria que pedir exoneração do estado; deixar o 
marido e filhos em Petrolina, como também o conforto da minha casa 
para viajar toda semana e dividir apartamento. Quanta novidade para 
uma “cinquentona”. Mas partir foi a escolha.

Como foi difícil chegar num domingo à tardinha em Salgueiro. 
E agora? Será que tomara a decisão certa? Quantas vezes fiz essa per-
gunta. Uma certeza, porém, me animava: tinha muito a contribuir, pois 
trazia na bagagem não títulos, mas experiência que queria partilhar 
com tantos colegas que tinham idade de serem meus filhos. Traziam 
títulos, entretanto pouco ou quase nada sabiam da grandeza, do de-
safio e da beleza do ofício da docência. Ao chegar ao Instituto trazia a 
esperança de fazer mestrado e doutorado. Todavia, logo assumi cargos 
de gestão, envolvendo-me no chão da escola e vida acadêmica ficou 
para depois.

Na rede federal houve o reconhecimento de uma vida dedicada 
à causa da educação. Não pelos cargos que assumi, desde o de coor-
denadora de curso até o de Pró-Reitora de Ensino. Mas por terem me 
permitido repartir tudo que aprendi no dia a dia, tanto na rede privada, 
quanto na rede pública estadual. Como Pró-Reitora de Ensino tive a 
oportunidade contribuir com a construção de alguns documentos nor-
teadores para a Instituição. Além disso, busquei humanizar as relações e 
cuidar para que não nos afastássemos dos nossos sonhos e ideais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar esse caminho no mundo memória não sabia bem o 
que encontraria, mas como foi gratificante, acompanhar o fazer-me 
mestra no caminho. De todo o percurso o mais valoroso foi descobrir 
quantas relações construí nessa trajetória. Relações que extrapolaram 
o tempo didático-pedagógico. Não encontrei nenhuma receita pronta, 
mas fui ao longo do caminho respeitando o outro e valorizando-o 
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como pessoa. Pois, de acordo com Bakhtin o ser humano são pessoas 
falantes e é por meio da fala que construímos o mundo das relações as 
quais são construídas no diálogo com o TU. Para que isso acontecesse 
foi preciso respeitar as diferenças que em vez de separar me enrique-
ceram, porque na diversidade se constrói a unidade e no ambiente 
escolar essa diversidade se torna mais evidente e desafiadora.

Como professora, aprendi a lidar com crianças, jovens e adul-
tos de classes sociais diferentes e jeito único de ser. Convivi também 
com companheiros de trabalho, mais ou menos experientes que eu. 
Aprendi um pouco com cada um. Descobri, principalmente, que é 
preciso exercer a autoridade sem autoritarismo para não oprimir e 
sufocar quem está na condição de subordinado. Busquei, ainda, viver 
experiência da alteridade, posto que nem sempre o que é melhor para 
mim é o melhor para o outro.

Cada um traz consigo sonhos, expectativas, frustrações e mui-
tas vezes, o que mais necessitam não é do conhecimento que me julgo 
sabedora, mas serem escutados e respeitados em sua individualidade. 
Aprendi, ainda, nesse caminhar que não sou melhor, nem sei mais que 
meu aluno. Temos saberes e experiências diferentes. O máximo que 
posso fazer é apontar-lhe caminhos que poderão trilhar, entretanto a 
escolha definitiva é de cada um. Não posso impor.

Ao assumir cargos de gestão sempre o fiz na perspectiva de que 
o gestor é alguém que mais serve, pois a responsabilidade era bem 
maior. Além de administrar as questões burocráticas, somos gestores 
de pessoas. Logo é preciso gerir sentimentos, emoções tanto de alu-
nos, quanto de professores; pais e comunidade. O mais importante 
foi descobrir que essas lições não se aprendem na faculdade. Fiz-me 
professora e gestora no cotidiano do chão da escola e na convicção de 
que minha missão era servir.
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MEMÓRIAS E NARRATIVAS  
SOBRE A PRODUÇÃO DE SABERES  

DE UM PROFESSOR

Gleydson da Paixão Tavares

RESUMO
Este texto resulta de relatos de experiências adquiridas ao longo do meu 
percurso formativo docente. As seguintes questões nortearam a elaboração 
desse trabalho: quais saberes são mobilizados pelo professor durante o seu 
desenvolvimento profissional e em quais fontes sociais de aquisição esses 
saberes são produzidos? Para atendimento a essas questões, este relato tem 
como objetivo identificar e analisar quais os saberes docentes mobilizados 
ao longo da minha trajetória profissional e em quais fontes sociais estes 
saberes foram adquiridos. O texto tem como aporte teórico os estudos de 
autores/as que discutem saberes profissionais da docência, ancorando-se 
especialmente nas ideias de Tardif e Raymond, como também em Lima, 
Bondía, Pimenta, Carvalho e Gil-Pérez. Este estudo é de natureza descritiva 
e reflexiva. O método (auto)biográfico permitiu a narração de experiências 
a partir da reflexão tendo como perspectiva o se constituir professor/a. As 
análises e discussões tiveram um cunho qualitativo. Os resultados desse 
estudo revelaram que os saberes profissionais do/a educador/a podem ser 
sociais, existenciais e pragmáticos e apresentam uma dimensão temporal. A 
temporalidade aqui entendida como saberes dinâmicos, que são mobilizados 
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ao longo dos processos sociais, de interação e da carreira, e que promovem 
novos conhecimentos e novas formas de ser/fazer professor/a. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional Docente. Saberes Docentes. 
Formação de Professores/as.

INTRODUÇÃO 

Ao longo do desenvolvimento profissional docente o/a profes-
sor/a, mediante os múltiplos espaços sociais, produz saberes que fun-
damentam a sua prática pedagógica. O presente estudo foi elaborado 
a partir das seguintes questões norteadoras: quais saberes são mobi-
lizados pelo professor durante o seu desenvolvimento profissional e 
em quais fontes sociais de aquisição esses saberes são produzidos? 
Para responder a estas problematizações, este trabalho pretende iden-
tificar e analisar os saberes docentes que foram mobilizados ao longo 
da minha trajetória pessoal e profissional e em que fontes sociais de 
aquisição esses saberes foram construídos. 

As discussões e reflexões estão pautadas, principalmente, nas 
ideias de Tardif e Raymond, como também em Lima, Bondía, Pimenta, 
Carvalho e Gil-Pérez, entre outros/as.

Os saberes profissionais docentes produzidos para o exercício 
do magistério são constituídos ao longo de um processo formativo, 
com origem desde a nossa tenra infância e se prolonga no decorrer 
nossas vidas. Para autores/as como Tardif e Raymond (2000) e Pimenta 
(1999) os saberes profissionais dos/as professores/as são diversos e se 
apresentam em variados espaços sociais, por isso, são plurais, compó-
sitos e heterogêneos. 

Este texto está estruturado de acordo as fontes sociais de aqui-
sição dos saberes dos/as professores/as (TARDIF; RAYMOND, 2000), e 
estas estão distribuídas em 5 tópicos: Família, ambiente de vida, a edu-
cação no sentido lato etc.; A escola primária e secundária, os estudos 
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pós-secundários não especializados etc.; A prática do ofício na escola 
e na sala de aula, a experiência dos pares etc.; Os estabelecimentos 
de formação de professores, os estágios, os cursos de reciclagem etc.; 
e Na utilização das “ferramentas” dos professores: programas, livros 
didáticos, cadernos de exercícios, fichas etc. Considerando essas fon-
tes de aquisição, discorrerei sobre o meu desenvolvimento profissional 
docente associando-as aos saberes produzidos em minha trajetória 
pré-profissional (experiências familiares e escolares) e a minha carreira.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo é de natureza descritiva e reflexiva, do tipo relato de 
experiência. Utilizou-se do método (auto)biográfico que possibilitou 
construir narrativas a partir de reflexões dos relatos da minha experiência 
formativa docente considerando os saberes produzidos ao longo dessa 
trajetória. Para Passeggi (2011, p. 147) “ao narrar sua própria história, 
a pessoa procura dar sentido às suas experiências e, nesse percurso, 
constrói uma representação de si: reinventa-se”. Corroborando com esta 
assertiva Souza (2008, p. 37) define “os conceitos de biografização, iden-
tidade e formação como modos de narração constituídos de discursos 
da memória, a partir da centralidade do sujeito que narra”. 

Essas narrativas compõem experiências vivenciadas por um 
professor em formação nos diversos contextos sociais – família, escola 
primária e secundária, universidade, eventos acadêmicos, estágios, 
entre outros. A partir delas tentamos entender os referenciais estuda-
dos, principalmente sobre as concepções de Tardif e Raymond no que 
se referem aos saberes produzidos pelas experiências sociais. 

Para a elaboração desse texto, utilizou-se também o levanta-
mento bibliográfico. Foram selecionados artigos no âmbito do desen-
volvimento profissional docente; saberes docentes; e formação de 
professores/as. As análises e discussões tiveram um cunho qualitativo.



66COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

OS SABERES DOS/AS PROFESSORES/AS – FONTES SOCIAIS 
DE AQUISIÇÃO 

Ao longo da vida diversos eventos sociais e educacionais con-
tribuem para o nosso desenvolvimento e para a construção da nossa 
identidade pessoal e profissional. Nós somos o produto de nossa his-
tória e nos constituímos a partir da interação com o meio e com o/a 
outro/a. Os saberes profissionais do/a professor/a não são estritamen-
te produzidos por ele/a, e sim, originam-se de diversos lugares sociais 
que antecedem ao exercício docente e que se constituem de alguma 
forma, exteriores à prática do magistério. Para os autores Tardif e Ray-
mond (2000) os saberes docentes provêm de diversas fontes sociais e 
se apresentam no saber-fazer e saber-ser do/a professor/a.

Diante o exposto, apresentarei, nos próximos subtópicos, nar-
rativas a respeito de como os saberes profissionais foram produzidos, 
ao longo da minha trajetória formativa pré-profissional e profissional, 
categorizando-os a partir das fontes sociais de aquisição propostas 
por Tardif e Raymond e os associando aos fundamentos do ensino 
que segundo os autores “são, a um só tempo, existenciais, sociais e 
pragmáticos” (2000, p. 235).

FAMÍLIA, AMBIENTE DE VIDA, A EDUCAÇÃO NO SENTIDO 
LATO ETC 

Quando criança gostava de brincar de escolinha com a minha 
família e amigos/as. Inspirado em alguns/as professores/as, sempre 
atuava como docente. Nesse período, exercia de forma espontânea o 
“magistério”, pois, alfabetizei os meus dois irmãos mais novos antes 
do acesso deles/as à escola. No início da adolescência, já com 12 ou 
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13 anos tive também outra experiência, no momento em que ensinava 
matemática aos meus/minhas vizinhos/as. 

Recordo também de experiências com ensino em espaços não 
formais quando já na juventude, ensinei informática a uma senhora, co-
lega de trabalho e professora universitária que iniciava os seus primeiros 
contatos com a tecnologia computacional (início da década de 2000). 

Ante o exposto, compreendo que as experiências relatadas 
podem ser tipificadas no que Tardif e Raymond consideram como 
um dos fundamentos do ensino – os sociais. Os autores afirmam que 
“os fundamentos do ensino são sociais na medida em que os saberes 
profissionais são plurais, oriundos de fontes sociais diversas (família, 
escola, universidade etc.) e adquiridos em tempos sociais diferentes: 
tempo da infância, da escola, da formação profissional, do ingresso na 
profissão, da carreira […]” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 236).

Nesse período da infância, adolescência e início da juventude 
mobilizei saberes pessoais (pela história de vida e pela socialização 
primária) que me introduziram e me aproximaram do exercício do 
ensinar (TARDIF; RAYMOND, 2000).

A ESCOLA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, OS ESTUDOS PÓS-
SECUNDÁRIOS NÃO ESPECIALIZADOS ETC.

Esse subtópico está divido em duas seções. Na primeira, relato 
experiências com professoras1 que se tornaram referências positivas 
ou negativas para o exercício do magistério. Na segunda faço narrativas 
de experiências de ensino que tive, junto aos/às meus/minhas colegas 
de sala durante a escola primária e secundária.

1  Foram utilizados nomes fictícios para a realização das narrativas.
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a. Saberes provenientes da formação escolar anterior – socia-
lização com as professoras

Quando tinha cinco anos de idade, fiz a alfabetização (antigo 
pré-primário), em uma escolinha, recém-inaugurada, chamada Casi-
nha Feliz. Recordo-me da professora “Tia Ada”, que era a proprietária 
da escola. Essa docente foi uma das minhas primeiras referências posi-
tivas no exercício do magistério. Ela era muito carinhosa, competente, 
amorosa, comprometida e consciente do seu papel de educadora 
(mesmo considerando às limitações formativas da época – 1982). 

Já nas Séries dos anos finais do Ensino Fundamental (antigo 
Ginásio), tive excelentes professoras como Mellany, Dida, Nete, Elza, 
entre outras. No entanto, quero destacar, nesse relato, à professora 
Mellany. Lecionava a disciplina História da 6ª a 8ª Série do ensino 
fundamental, no Colégio Assistencial São José, em Itabuna. Ela era 
impecável: pontual, assídua, correta, exigente, detentora de um co-
nhecimento fabuloso que nos teletransportava com suas aulas para 
os mais remotos períodos da história da humanidade. A professora 
utilizava de estratégias metodológicas diversas para motivar, envolver 
e possibilitar a participação de todos/as na sala. Assim, a professora 
Mellany e a “tia Ada” são duas professoras que merecem destaque e 
quem servem de referência e inspiração para o meu fazer docente. 

Por outro lado, apresento uma experiência com uma professora 
que é uma referência para não ser seguida. Era o ano de 1983, estuda-
va na primeira série (hoje, segundo ano), no Colégio General Osório, 
e tive uma professora chamada Sônia. Ela agredia e hostilizava os/as 
alunos/as ditos/as “indisciplinados/as”, e ainda os/as castigava deixan-
do-os/as em pé ou de joelhos. Lembro-me que por diversas vezes – da 
1ª à 4ª Série – cumpria alguns “castigos” como escrever por dezenas 
de vezes “Devo me comportar na sala de aula”. Esta prática não era 
eficaz e refletia o despreparo na formação desses/as profissionais da 
educação daquela época.
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A partir das narrativas apresentadas, percebo experiências 
formadoras/inspiradoras vivenciadas na escola e que segundo Tardif 
e Raymond “ocorrem antes mesmo que a pessoa tenha desenvolvido 
um aparelho cognitivo aprimorado para nomear e qualificar o que ela 
retém dessas experiências” (2000, p. 2016). Corroborando com essa 
assertiva, concordo que as atitudes e os comportamentos bem como 
a prática docente que observamos no decorrer da nossa vida escolar, 
mesmo que de forma inconsciente, influência o nosso fazer em sala de 
aula. Inevitavelmente, ao longo da nossa trajetória escolar, acabamos 
nos inspirando ou evitando alguns “modelos” que construímos de 
como ser professor/a, a partir do que compreendemos serem referên-
cias desejáveis ou indesejáveis. 

b. Saberes provenientes da formação escolar anterior – socia-
lização com os/as colegas

No decorrer dos anos finais do Ensino Fundamental tive a 
oportunidade de constituir, no próprio colégio, grupos de estudos com 
os/as meus/minhas colegas que apresentavam dificuldades em ma-
temática e auxiliá-los/as para a aprendizagem dos conteúdos. Tenho 
lembranças de que a professora responsável pela disciplina corrigia as 
atividades no meu caderno e depois solicitava que fizesse a correção 
no quadro. 

Outra recordação que tenho se remete à quando estudava 
Estatística no Curso de Técnico em Contabilidade, em nível de Ensi-
no Médio (antigo segundo grau), no Colégio Estadual de Itabuna. O 
professor responsável pela disciplina havia passado em um concurso 
para fazer parte do quadro de docentes da Universidade Estadual de 
Santa Cruz – Uesc, fato que comprometeu os seus horários de aula 
no Colégio. Diante desse contexto, o professor me convidou para ser 
monitor da disciplina e, assim, fiz monitoria no Ensino Médio. 
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Essas duas narrativas me permitiram vivenciar também o en-
sino por meio da socialização com os colegas de turma da educação 
básica. Ou seja, essa prática espontânea do exercício da docência já se 
constituiu em mais um momento de formação antes mesmo da minha 
formação inicial no Curso de Pedagogia. Para Carvalho e Gil-Pérez 
(1992, p. 247) “precisamos ter consciência de que os professores têm 
ideias, atitudes e comportamentos sobre ensino, devido a uma grande 
formação ‘ambiental’ durante o período em que foram alunos”.

Diante do exposto nas duas seções que constituem esse sub-
tópico – saberes provenientes da formação escolar anterior, por meio 
das fontes sociais escola primária e secundária – observamos que 
as relações estabelecidas aluno/a x professor/a, aluno/a x aluno/a, 
professor/a x aluno/a também constituem saberes que podem ser 
mobilizados no exercício profissional docente. “Nesse sentido, o saber 
profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes 
de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, 
da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 
formação etc.” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 215). 

Assim sendo, as experiências relatadas podem ser associadas 
a um dos fundamentos do ensino – os existenciais. De acordo com 
Tardif e Raymond, nesse caso, o “professor ‘não pensa somente com a 
cabeça’, mas ‘com a vida’, com o que foi, com o que viveu, com aquilo 
que acumulou em termos de experiência de vida, em termos de lastro 
de certezas” (2000, p. 235).

A PRÁTICA DO OFÍCIO NA ESCOLA E NA SALA DE AULA, A 
EXPERIÊNCIA DOS PARES ETC.

As atividades de ensino em disciplinas como Matemática, Esta-
tística e Matemática Financeira (nos anos finais do ensino fundamental 
e médio), por exemplo, marcaram as primeiras experiências de docên-
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cia em instituições púbicas de ensino. Neste período (1996-2008), tive 
a oportunidade de vivenciar o exercício do magistério e conhecer toda 
a organização e o funcionamento das escolas bem como compreender 
o processo de ensino e de aprendizagem de adolescentes e jovens. De 
acordo com Tardif e Raymond (2000, p. 217),

os saberes dos professores são temporais, pois são 
utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira, 
isto é, ao longo de um processo temporal de vida pro-
fissional de longa duração no qual intervêm dimensões 
identitárias, dimensões de socialização profissional e 
também fases e mudanças.

Ao longo da trajetória profissional na educação básica, observei e 
refleti sobre ambiente da escola e as relações interpessoais dos sujeitos 
que compõem a comunidade escolar; experimentei algumas práticas e 
metodologias de ensino, vivenciei o cotidiano das instituições educacio-
nais, da sala de aula e da rotina dos/as alunos/a. Esse período também 
foi fundamental para estreitar os laços com os/as alunos/as e os/as 
professores/as, e adquirir mais confiança para o exercício da docência.

Citando ainda Tardif e Raymond “a carreira é também um 
processo de socialização, isto é, um processo de marcação e de in-
corporação dos indivíduos às práticas e rotinas institucionalizadas das 
equipes de trabalho” (2000, p. 2017). Para um melhor desempenho de 
suas atividades docentes, o/a professor/a de início de carreira precisa 
se adaptar à cultura da escola e estabelecer boas relações com os/as 
demais colegas/professores/as, com a equipe de gestores/as, com os/
as alunos, enfim, com toda a comunidade escolar.

A convivência com professores/as mais experientes e que já fa-
ziam parte do quadro funcional dessas escolas, foi imprescindível para 
o conhecimento da cultura da escola, da rotina, das regras e práticas, 
que substancialmente, favoreceram o desempenho docente. Tardif e 
Raymond chamam de saberes pragmáticos, ou seja,
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trata-se de saberes ligados ao labor, de saberes sobre 
o trabalho, ligado às funções dos professores. E é 
através do cumprimento dessas funções que eles são 
mobilizados, modelados, adquiridos, como tão bem o 
demonstram as rotinas, em especial, e a importância 
que os professores dão à experiência (2000, p. 236-237).

Ainda conforme os autores, esses saberes estão relacionados à 
prática – são operativos e normativos e se relacionam aos problemas 
e situações do trabalho; e são também, saberes interativos (TARDIF; 
RAYMOND, 2000, p. 236) “mobilizados e modelados no âmbito de 
interações entre o professor e os outros atores educacionais”.

OS ESTABELECIMENTOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 
OS ESTÁGIOS, OS CURSOS DE RECICLAGEM ETC.

O primeiro curso de graduação que fiz – bacharelado em admi-
nistração –, foi concluído em 1998, mesmo ano em que fui aprovado 
no concurso púbico para atuar como técnico universitário na Uesc. Nu-
tria também o desejo de fazer uma licenciatura. Diante disso, também 
pensando em uma graduação vertical, fiz um curso de especialização 
em Docência do Ensino Superior que me introduziu aos conhecimentos 
didático-pedagógicos. 

Por trabalhar em setores vinculados à área educacional, como 
o Departamento de Ciências da Educação, Gerência Acadêmica, Ge-
rência de Programas Especiais em Educação e em Programas de For-
mação de Professores como o Proação e o Parfor2, ao longo de 20 anos 
(2000-2020), participei de dezenas de cursos, seminários, congressos 
entre outros eventos da área. Toda essa aproximação com a educação 

2  Programas de formação de professores ofertados para licenciar professores em 
serviço e da rede pública que não tinham formação superior ou estavam em desvio 
de função.
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despertou o desejo de fazer um curso de formação de professores – 
licenciatura em Pedagogia.

O Curso de Pedagogia, na modalidade a distância da Uesc está 
estruturado a partir do desenvolvimento de três estágios: na educação 
infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e o de gestão escolar. 
A realização dos estágios possibilitou o desenvolvimento de pesquisa 
e reflexão da prática docente, a percepção da importância do lúdico 
para a aprendizagem da criança, a corporificação da teoria na prática 
e a minha aproximação com a realidade escolar. Para Lima (2003) o 
estágio é o lugar, por excelência, para aprofundar os conhecimentos 
e discussões sobre a prática docente. Para a autora “o estágio não é a 
hora da prática! É a hora de começar a pensar na condição de professor 
na perspectiva de eterno aprendiz. É hora de começar a vislumbrar a 
formação contínua como elemento de realimentação dessa reflexão” 
(LIMA, 2003, p. 16).

Ante o exposto também concordamos com Tardif e Raymond 
(2000), na perspectiva de que os saberes dos/as professores/as são 
adquiridos por meio de fontes sociais como estabelecimentos de 
formação de professores, os estágios, os cursos de reciclagem, entre 
outros. As narrativas apresentadas nesse tópico corroboram com essa 
assertiva e demonstram que os saberes docentes são provenientes 
principalmente da formação e da socialização profissional nas insti-
tuições de formação de professores e que também se relacionam aos 
fundamentos de ensino denominados de pragmáticos pelos autores.

NA UTILIZAÇÃO DAS “FERRAMENTAS” DOS PROFESSORES: 
PROGRAMAS, LIVROS DIDÁTICOS, CADERNOS DE 
EXERCÍCIOS, FICHAS ETC.

Como já mencionado, a minha primeira formação, em nível 
superior, foi à graduação em Administração. Durante o curso, tive a 
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oportunidade de prestar serviço às escolas das redes públicas de en-
sino municipal e estadual (1996-2008). Lecionei tanto nos anos finais 
(a disciplina Matemática), como no ensino médio (disciplinas Prática 
Contábil, Estatística e Matemática Financeira). Percebia que não tinha 
detinha os saberes didático-pedagógicos, mas já possuía outros sabe-
res exteriores ao ofício de ensinar provenientes das narrativas descritas 
até então, os quais contribuíram com esse grande desafio.

Os novos saberes produzidos, nesse período, foram desenvol-
vidos tendo como protagonistas o livro didático, os cadernos de exer-
cício, bem como a própria prática docente. Lembro-me que possuía 
dois grandes guias: um livro de Matemática, de Gelson Iezzi e outro 
de Estatística, de Antônio Arnot Crespo. Já tinha alguns saberes acu-
mulados, os quais discorri em tópicos anteriores, mas nesse período 
foi o momento em que tive a oportunidade de compreender que o/a 
professor/a em início de carreira enfrenta muitos obstáculos, consi-
derando que a instituição de ensino é um campo formativo bastante 
complexo – com muitas possibilidades e desafios para o/a novo/a 
professor/a.

Nessa direção Tardif e Raymond afirmam que “de fato, os 
professores utilizam constantemente seus conhecimentos pessoais e 
um saber-fazer personalizado, trabalham com os programas e livros 
didáticos, baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias en-
sinadas [...]” (2000, p. 214). A experiência com a imersão no início da 
carreira docente e o suporte dado pelos cadernos de exercícios e livros 
didáticos, certamente, me ambientaram e me deram maior segurança 
para atuar em sala de aula. Considero que a experiência acumulada 
nessas instituições de ensino está mais estreitamente relacionada aos 
fundamentos de ensino existenciais e pragmáticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento voltado à prática de ensino é construído ao 
longo do tempo, em intervalos diferentes e se constitui em um pro-
cesso dinâmico. O Tardif e Raymond (2000) chamam de fundamentos 
do ensino os conhecimentos sociais, existenciais e pragmáticos. Pensar 
nesses três fundamentos e a sua relação com o tempo me fez refletir 
sobre o que diz Bondía em relação à experiência “é o que nos passa, 
o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 
acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que 
se passa está organizado para que nada nos aconteça” (BONDÍA, 2002, 
p. 21). Ainda de acordo com autor “o sujeito da experiência seria algo 
como um território de passagem, algo como superfície sensível que 
aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, ins-
creve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos” (BONDÍA, 
2002, p. 24). Nessa perspectiva, é de fundamental importância estar-
mos abertos/as para vivermos experiências marcantes, significativas e 
estarmos predispostos/as para experienciá-las.

Diante das discussões contidas nesse relato, percebe-se que 
as fontes sociais de aquisição dos saberes dos/as professores/as estão 
inter-relacionadas e que os saberes são produzidos ao longo do tempo 
nas diversas fontes sociais, a exemplo das instituições de ensino e 
família, e em fontes adquiridas de tempos sociais diversos “tempo da 
infância, da escola, da formação profissional, do ingresso na profissão, 
da carreira [...]” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 237).

Os saberes profissionais também são constituídos ao longo da 
vida social. As relações estabelecidas por meio dessas diversas inte-
rações constituem a identidade pessoal e social, que juntas, também 
contribuem para a formação da identidade profissional do/a profes-
sor/a. É por meio dessas andanças, desse caminhar pessoal, social e 
profissional é que o/a professor/a produz diversos saberes basilares 
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para a construção de sua identidade profissional. Tardif e Raymond 
(2000) afirmam que o início de carreira é uma das etapas mais impor-
tantes de profissionalização dos/as professores/as. É por meio desse 
tipo de prática docente que o saber é fortalecido e as experiências vão 
contribuindo para gerar mais segurança ao/a professor/a e melhor 
integração no ambiente escolar.

Assim, considerando especialmente a perspectiva dos autores 
Tardif e Raymond (2000), verificamos a partir da nossa análise e a 
partir das associações que tentamos fazer com as narrativas apresen-
tadas sobre o desenvolvimento profissional docente, que os saberes 
profissionais do/a educador/a podem ser sociais, existenciais e prag-
máticos e apresentam uma dimensão temporal. A temporalidade aqui 
entendida como saberes dinâmicos, que são mobilizados ao longo dos 
processos sociais, de interação e da carreira, e que promovem novos 
conhecimentos e novas formas de ser/fazer professor/a.
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HISTÓRIA DE VIDA: DIÁLOGOS COM UMA 
PROFESSORA IDOSA APOSENTADA

Adson dos Santos Bastos
Mariza dos Santos Bastos de Santana

Alexsandro Ferreira de Souza Silva

RESUMO
Nesta pesquisa tomo como centralidade as experiências que surgem quando 
uma professora que percorreu diversos caminhos realiza uma reflexão sobre 
seus saberes, é que apresento neste artigo a trajetória de vida, formação 
e profissão de uma professora idosa aposentada, participante da Uati (Uni-
versidade Aberta à Terceira Idade). Buscando analisar como o programa se 
constitui um lócus em que as experiências adquiridas ganham novos sentidos 
e contornos a partir da compreensão que o sujeito produz de si ao narrar 
suas experiências formativas. A base epistemológica do estudo se funda-
menta na ótica da pesquisa qualitativa, de natureza interpretativa, buscando 
identificar o sujeito enquanto ativo na construção do conhecimento sobre si 
próprio e sobre a sua condição de professora aposentada. Nesta perspectiva, 
ancoramos a reflexão no processo de biografização de si, ressignificador 
das experiências na escrita de si. Como técnica de coleta de informações 
utilizamos a entrevista narrativa, instrumento que permitiu fluir os sentidos 
das experiências de vida, bem como do processo de formação da professora 
idosa, tomando a Uati como um espaço de análise em que o sujeito se consti-
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tuiu e compreendeu seu processo formativo a partir das vivências que obteve 
durante o seu percurso de atuação profissional. 
Palavras-chave: Narrativas (Auto)Biográficas. Professora Aposentada. Uni-
versidade Aberta à Terceira Idade.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos vêm ocorrendo mudanças em relação à 
concepção do próprio indivíduo idoso e sobre a velhice1, uma vez que 
a categoria idoso, assim como qualquer outra, possui demandas especí-
ficas. A velhice só passa a ser uma preocupação social no final do século 
passado. A categoria, enquanto objeto de estudos, adentra a academia 
e passa a ser alvo de políticas públicas (PEIXOTO, 2006). De acordo com 
a autora um momento importante para o estudo da velhice no Brasil 
aconteceu no final da década de 1960, quando se adotou, a exemplo dos 
países europeus, a expressão “idoso”, substituindo, assim, a expressão 
“velho”, já que essa expressão tem uma conotação pejorativa. 

Historicamente, as sociedades humanas definem padrões de 
comportamentos e, dessa forma, vão se consolidando formas de se olhar 
para o/a idoso/a, estabelecendo-se “naturalmente” regras que indicam 
a estes/as como vivenciar essa etapa da vida. Contudo, envelhecer ex-
trapola as barreiras de um processo social, econômico e relacional.

Neste contexto, pesquisamos a história de vida e de formação 
de uma professora idosa aposentada que frequenta a Uati (Uni-
versidade Aberta à Terceira Idade), procurando dar voz e vez a essa 
professora, objetivando entender a sua trajetória de vida, formação 
e profissão. Este tipo de pesquisa que vem sendo desenvolvida por 
pesquisadores como Rios (2015, 2011), Souza (2006, 2008), Passeggi, 

1  Usa-se aqui o termo velhice no sentido técnico do termo, ou seja, para se referir 
à fase na qual se encontra o adulto-idoso com 60 anos de vida ou mais. Toma-se a 
idade de 60 anos por base de delimitação desta fase a partir do Estatuto do Idoso, 
instituído em outubro de 2003.
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Vicentini e Souza (2013), entre outros, leva em consideração a riqueza 
de experiências que surgem quando tais professores realizam uma re-
flexão sobre seus saberes. Sendo assim, as narrativas das experiências 
vividas, desde a infância até a velhice, podem ser abordadas de forma 
reflexiva, fornecendo elementos que dizem respeito aos sentimentos 
do que já foi feito ao tempo em que estabelece vínculos entre as me-
mórias individuais e coletivas.

Portanto, compreender a voz de uma professora idosa implica 
necessariamente em ressignificar as lembranças de uma mulher que 
percorreu múltiplos caminhos, acumulando vivências e hoje rememo-
ra releituras de uma temporalidade passada, mas que se mistura com 
o presente (BOSI, 1995).

Para Bueno (2002), o sujeito ao reconstruir seu itinerário de 
vida realiza uma reflexão quando rememora o seu passado e a partir 
disso toma consciência de si, portanto, o caráter formativo do método 
(auto)biográfico reside na tomada de consciência, em que suas expe-
riências, sejam elas negativas ou positivas, possibilitam rever certos 
pontos de atuação enquanto sujeito docente. A literatura disponível 
sobre história de vida, principalmente os relatos de pesquisas no cam-
po da formação de professores, aponta-nos a (auto)biografia como um 
método que possibilita uma reflexão sobre a trajetória de vida e for-
mação na qual ao efetivar a rememoração o sujeito toma consciência 
de si (JOSSO, 1999).

Souza (2006) trata sobre história de vida e formação como arte 
de contar e trocar experiências, onde as relações entre as histórias de 
vida do professor e a história de vida do pesquisador se confrontam, 
negam-se, confirmam-se, convergem-se. Na verdade, é apenas uma 
troca de experiência que dá vida e credibilidade à pesquisa educacio-
nal. Nesse sentido, ele afirma que:
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As histórias de vida são, atualmente, utilizadas em dife-
rentes áreas das ciências humanas e de formação, atra-
vés da adequação de seus princípios epistemológicos e 
metodológicos a outra lógica de formação do adulto, a 
partir dos saberes tácitos e experienciais e da revelação 
das aprendizagens construídas ao longo da vida como 
uma metacognição ou metareflexão do conhecimento 
de si (SOUZA, 2006, p. 25).

Para Souza (2006), o pensamento reflexivo, os saberes da 
experiência, o autoconhecimento e a autorreflexão são elementos in-
dispensáveis nas narrativas pessoais de professores, esclarecendo que, 
nas histórias de vida, quem decide o que deve ou não ser contado é o 
próprio sujeito, a quem cabe o “dizível” da sua história, a subjetividade 
e os percursos de sua vida.

PERCURSO METODOLÓGICO

A fim de poder empreender um estudo sistemático do objeto 
em questão, enveredo pelo método (auto)biográfico. Trata-se de um 
método que se utiliza de alguns instrumentos, como relatos orais ou es-
critos, acerca das experiências formativas vivenciadas ao longo da vida, 
no contexto da trajetória de escolarização ou da prática profissional.

Vislumbra-se, contudo, a utilização das narrativas (auto)biográ-
ficas sobre a atuação da professora idosa frequentadora da Uati/Uneb, 
utilizando elementos teóricos e metodológicos que embasam o referido 
método para além de uma mera concepção de técnica e de procedimen-
to para produção de conhecimentos relativos à formação da idosa.

O estudo, portanto, se configura como uma pesquisa qualitativa, 
de natureza interpretativa, que evidencia colocar em primeiro plano o 
estudo da trajetória de vida e formação da professora idosa, buscando 
identificar esse sujeito enquanto ativo na construção do conhecimento 
sobre si próprio e sobre a sua condição de professora aposentada.
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O trabalho com narrativas e memórias, centrado na reconstru-
ção de histórias, tem propiciado a reflexão sobre as histórias de vida, 
de formação, de profissão, bem como sobre as histórias e culturas 
dos lugares, tendo em vista que tempo, memória, espaço e história 
caminham juntos e, tem se revelado como importantes recursos para a 
descoberta de si, existindo assim a apropriação de trajetórias pessoais, 
constituindo um exercício para que as experiências de vida, de profis-
são, e de formação sejam refletidas no processo de formação docente. 
Essa longa busca de si se torna fundamental num contexto que exige 
forte consistência pessoal (DOMINICÉ, 1988), além de favorecer a 
descoberta do sentido do que se viveu, o reconhecimento de valores e 
projetos que promovam desenvolvimento e realização pessoal.

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO E PROFISSÃO: O TORNAR-SE 
PROFESSORA

A professora pesquisada tem 68 anos de idade, nasceu na 
Fazenda Ipanema, município de Pesqueira, estado de Pernambuco, 
casula de quatro filhos, é casada, têm cinco filhos, três mulheres de 
dois homens, todos com ensino superior completo e se formou em 
Geografia em 1987 na Fundação de Ensino Superior de Pernambuco 
– Fespu: Faculdade de Formação de Professores de Petrolina. Durante 
o tempo de serviço atuou em uma escola particular (Colégio Sacra-
mentinas) e em três escolas estaduais, no Grupo Escolar Candido Félix 
Martins, no Grupo Escolar Carlos Santana e no Colégio Estadual de 
Senhor do Bonfim.

A ideia central desse artigo foi revelar como a professora Maria 
do Carmo narra por meio de suas memórias à trajetória de formação 
e sua atuação profissional de forma única e singular. Compartilhando, 
assim, lembranças, evidenciando o vivido e passível de ser lembrado 
coletivamente.
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Do Carmo, como gosta de ser chamada, inicia sua narrativa re-
velando o local onde nasceu e passou os primeiros anos da sua, assim 
como o início da sua escolarização.

Nasci na zona rural. A minha zona rural era bem zona 
rural. Era um povoado pequeno que não tinha nada, não 
tinha energia elétrica, água encanada, posto de saúde e 
muito menos escola. Ai meu pai cedeu uma sala da nossa 
casa para minha madrinha que era professora e ai passou 
a ser uma sala de aula (Do Carmo, narrativa, 2015).

De acordo com Vidal e Faria Filho (2005), não é correto afirmar 
que apenas aqueles/as que frequentaram a escola seriam pessoas 
que possuíam as primeiras letras, haja vista que, havia o que eles 
chamaram de rede de escolarização doméstica, ou seja, do ensino e da 
aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo [...] pode-se dizer que 
tais escolas utilizavam-se de espaços cedidos e organizados pelos pais 
das crianças e dos jovens aos quais os professores deveriam ensinar.

Do Carmo iniciou seus estudos na sala de casa acompanhando 
sua madrinha na zona rural de Pesqueira, no estado de Pernambuco e 
concluiu o magistério em um colégio de freiras na cidade de Senhor do 
Bonfim, Bahia.

Onde morava com meus pais na roça a escola era só até 
a primeira série. Daí minha mãe comprou uma casa na 
cidade de Arco Verde onde estudei até o segundo ano de 
magistério, quando casei e fui morar na cidade de Senhor 
do Bonfim, na Bahia, onde concluir o magistério na escola 
das freiras Sacramentinas (Do Carmo, narrativa, 2015).

Segunda Maria do Carmo, ela foi a primeira aluna casada a 
frequentar a escola, até hoje ela não sabe o que o marido, na época 
noivo, fez para conseguir essa façanha, de convencer a direção da 
escola que uma aluna casada estudasse. Ela relata que isso aconteceu 
porque eles planejavam o casamento para quando ela se formasse, foi 
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quando o magistério passou a ser com quatro anos e eles não queriam 
adiar o casamento. Então, estudou no Colégio Sacramentinas o tercei-
ro e quarto ano de magistério, porém tinha tratamento diferenciado 
porque era casada. Não podia conversar com as demais alunas e no 
intervalo permanecia na secretaria da escola. Essa era a condição dela 
continuar frequentando a escola, mas como ela queria muito concluir 
os estudos seguia todas as normas.

Fui a primeira casada a estudar na escola, por isso sofri 
muitas retaliações. No intervalo, por exemplo, não podia 
ficar com as outras meninas para não ensinar coisas que 
só as mulheres casadas sabem, permanecia na secreta-
ria. Essa foi a condição para frequentar a escola. Mas 
conseguir concluir o curso de magistério (Do Carmo, 
narrativa, 2015).

Só depois de seis anos da conclusão do curso de magistério que 
Maria do Carmo foi exercer a função docente. Iniciou no Grupo Escolar 
Candido Félix Martins em uma turma da 2ª Série do Ensino Primário. 
No ano seguinte saiu do Candido Félix e foi para o Grupo escolar Carlos 
Santana, onde também trabalhou com uma turma da 2ª Série do Pri-
mário. Entretanto, também não continuou nessa escola.

A professora relata que saiu do Carlos Santana e foi exercer a do-
cência no Colégio Estadual de Senhor do Bonfim. Nesse colégio exerceu 
a docência em turmas de magistério e com isso se sentiu na obrigação 
de buscar mais uma formação, foi quando decidiu voltar a estudar.

Depois de alguns anos, já professora da rede estadual 
do estado da Bahia e com cinco filhos, a mais velha com 
12 e o mais novo com 2 anos, decidir voltar a estudar e 
fui cursar Geografia na Universidade de Pernambuco, na 
cidade de Petrolina que fica a mais de 130Km de Senhor 
do Bonfim. Trabalhava o dia inteiro e no final da tarde 
saia da escola para Petrolina, só chegava em casa por 
volta da meia noite, essa rotina durou quatro anos. Não 
foi fácil, mas conseguir concluir o curso. Mas devo afir-
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mar que tive ajuda de muitas pessoas, principalmente 
do meu marido. Que ficava com as crianças enquanto eu 
estudava (Do Carmo, narrativa, 2015).

Depois da formação superior continuou suas atividades no 
Colégio Estadual de Senhor do Bonfim, lecionando geografia. A profes-
sora relata que brigava pelas turmas de magistério, porque na escola 
tinhas outros cursos profissionalizantes, mas gostava mesmo era das 
turmas de magistério. “Não abria mão das turmas de magistério, por-
que gostava de formar professores”. Além das aulas na rede estadual, 
Do Carmo, relata que foi intimada a ministrar aulas nas turmas de 
magistério do Colégio Sacramentinas. Ela afirma que relutou muito, 
mas não deve como dizer não e ficou no Colégio das Sacramentinas 
alguns anos.

Com essas experiências nas turmas de magistério, a professora 
foi convidada a fazer parte de um projeto da Universidade do Estado 
da Bahia – Uneb, Coordenado pelo Professor Doutor Paulo Batista Ma-
chado, que tinha como objetivo formar professores leigos que atuavam 
na zona rural de Senhor do Bonfim. A professora demostra satisfação 
em ter participado desse projeto porque desde que saiu da raça não 
mais voltou e voltar para formar professores é muito gratificante.

Depois de formada trabalhei durante três anos com 
professores leigos em um projeto (Pró-leigos) para for-
mar professores leigos que atuavam na zona rural. Esse 
é a minha maior lembrança como professora da zona 
rural. Participei como formadora até o último momento. 
Esse projeto foi muito proveitoso, porque todos eles 
receberem o diploma de magistério e isso me dar muito 
orgulho, porque a maioria deles não pararam e hoje 
muito já são mestres (Do Carmo, narrativa, 2015).

Bragança (2012, p. 88) afirma que as “[...] narrativas não apenas 
descrevem a realidade, mas também são produtoras de conhecimento 
individual e coletivo e, no caso dos/as professores/as, potencializam 
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os movimentos de reflexão sobre as próprias experiências, teorias e 
práticas [...]”.

Do Carmo permaneceu no magistério por 25 anos, quando se 
aposentou. Após a aposentadoria a professora precisava de alguma 
atividade para ocupar seu tempo, foi quando buscou a Uati.

O projeto da Uati busca ofertar serviços de qualidade, preocu-
pado para que as atividades sejam de relevância social e de interesse 
para a vida dos idosos, não sendo, portanto, um projeto com finalidade 
apenas de ocupação do tempo como na sua gênese, e sim um projeto 
de qualidade de vida, formação e qualificação e isso atraiu a professora 
Maria do Carmo.

O que me levou a voltar para a Universidade, agora em 
um grupo de idosos e aposentada, foi porque sou muito 
inquieta e não queria ficar em casa e quando soube do 
projeto (Uati) gostei muito da proposta, então tratei 
de conseguir uma vaga. No projeto já tive momentos 
excelentes e de grande aprendizado, porque nunca é 
tarde para o conhecimento. Sempre fui muito assídua e 
participativa, em tudo que o projeto de propõe, já fui até 
a Miss Uati (Do Carmo, narrativa, 2015).

As atividades educacionais com a terceira idade indicam que 
aprender está deixando de ser simplesmente condição para manter 
posições atuais ou conseguir melhores salários, tornando-se uma 
maneira de se divertir, de ocupar a mente, de preencher o tempo e, 
principalmente, de estar em sintonia com a atualidade, ou seja, os 
idosos querem experiências de aprendizagem que sejam significativas, 
relevantes e úteis para suas vidas.



87COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas de Maria do Carmo Lima dos Santos revelam um 
pouco da trajetória de vida dessa professora que nasceu e iniciou seus 
estudos na sala de casa na roça. Desde cedo, inquieta e curiosa com as 
letras, e com a ajuda da sua mãe pode continuar com seus estudos e se 
tornar professora. Pela sua atuação brilhante como docente nas turmas 
de magistério, sempre foi muito requisitada na cidade onde mora. 

Enfrentou muitas dificuldades para concluir o ensino superior, 
porque tinha uma carga horária semanal de 40 horas na escola e cinco 
filhos pequenos, mas não permitiu que as dificuldades a atrapalhasse, 
como sempre, foi determinada e concluiu o curso superior. Esta for-
mação deixou a professora ainda mais em evidência na cidade, sendo 
requisitada para lecionar em outras escolas. Entretanto, a professora 
destaca como uma das atividades mais prazerosas que teve durante 
sua longa carreira com docente, foi ser professora formadora no pro-
jeto Pró-Leigos. 

A abordagem (auto)biográfica nos possibilitou interagir com 
a narrativa da professora colaboradora, analisando-a, construindo 
novos saberes e permitindo a própria colaboradora refletir sobre suas 
ações, a partir do que se pode depreender das escolhas de fatos que 
fez ao produzir sua narrativa. Portanto, o estudo da trajetória de vida 
e formação da professora Maria do Carmo permite a compreensão das 
particularidades do se tornar professora.
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS  
DO TEMPO DA VOVÓ

Adson dos Santos Bastos
Mariza dos Santos Bastos de Santana

Alexsandro Ferreira de Souza Silva

RESUMO
Apresentamos neste artigo a compreensão que uma idosa frequentadora 
do Projeto Universidade Aberta à Terceira Idade, Uati/Uneb tem quando se 
depara com objetos musealizados que remete a sua infância, expostos no 
Museu Casa do Sertão. Assim, as narrativas das experiências vivenciadas, 
desde a infância até a velhice, podem ser abordadas de forma comparativa, 
como reflexão, fornecendo elementos que dizem respeito aos sentimentos 
do que já foi feito ao tempo em que estabelecem vínculos entre as memórias 
individuais e coletivas. Neste estudo reconhecemos o museu como um espa-
ço de educação não formal. A base epistemológica do estudo se fundamenta 
na ótica da pesquisa qualitativa, de natureza interpretativa, onde buscamos 
identificar o sujeito enquanto ativo na construção do conhecimento sobre si 
próprio e sua condição de idosa. Sendo assim, enveredamos pela abordagem 
(auto)biográfica a partir dos estudos de Nóvoa e Finger (2000), Delory-Mom-
berger (2012), Passeggi, Vicentini e Souza (2013), entre outros. Nesta pers-
pectiva, ancoramos a reflexão no processo de biografização de si e sobre os 
objetos que ela interage. Como dispositivo de produção dos dados utilizamos 
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a entrevista narrativa, instrumento que revela modos de compreensões de 
si, possibilidade de narrar a sua própria história, sua relação com o mundo e 
com os objetos que o cerca. 
Palavras-chave: Narrativas (Auto)Biográficas. Idosa. Museu.

INTRODUÇÃO

O universo que envolve a velhice é habitado por várias simbo-
logias, ora ligadas ao gênero, ora ao tempo e ao contexto em que se 
inserem estes sujeitos. O mundo masculino encontra referência num 
passado de virilidade, beleza e poder. Já a mulher idosa associa o seu pa-
pel a reprodução, juventude e beleza. Porém, constatamos que ambos 
sonham com o tempo da juventude eterna e talvez com a imortalidade. 

As representações sociais em torno da velhice sinalizam quais 
são os níveis de relações estabelecidos entre idosos e os interesses 
dessa coletividade no que se refere ao seu destino. De acordo com 
Beauvoir isso implicaria dizer:

É o sentido que os homens conferem à sua existência, é 
seu sistema global de valores que define o sentido e o 
valor da velhice. Inversamente: através da maneira pela 
qual uma sociedade se comporta com seus velhos, ela 
desvela sem equívoco a verdade – muitas vezes cuida-
dosamente mascarada – de seus princípios e de seus fins 
(BEAUVOIR, 1990, p. 108).

Dessa maneira, envelhecer é um processo inerente à própria 
existência. A velhice estaria intrinsecamente relacionada a um dado 
momento, a uma condição, não contemplando o processo mais amplo 
e inerente aos seres humanos desde o seu nascimento, processo este 
que estaria definido no termo envelhecimento: “o envelhecimento é 
um processo que se inscreve na temporalidade do indivíduo, do co-
meço ao fim da vida. É feito de uma sucessão de perdas e aquisições” 
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(BRUNO, 2001, p. 19). É nessa perspectiva que Ecléa Bosi (1995) afirma 
que a memória deve ser entendida como um fenômeno social.

Apropriando-se dos escritos dessa autora, as narrativas das 
experiências vivenciadas, desde a infância até a velhice, podem ser 
abordadas de forma comparativa, como reflexão, fornecendo elemen-
tos que dizem respeito aos sentimentos do que já foi feito ao tempo 
em que estabelece vínculos entre as memórias individuais e coletivas. 
Assim, dar voz as idosas implica necessariamente em ouvir as lembran-
ças de mulheres que percorreram múltiplos caminhos, acumulando vi-
vências e hoje rememoram releituras de uma temporalidade passada, 
mas que se mistura com o presente (BOSI, 1995).

Portanto, é necessário ouvir às pessoas idosas para que elas 
possam revelar suas histórias, experiências do que viveram e as expec-
tativas do que ainda está por vir. Esta narrativa da memória e histórias 
de vida das pessoas idosas é fundamental para a construção de sua 
própria identidade, e para que outras gerações possam aprender com 
suas experiências de vida. Entretanto, vivemos em uma sociedade 
onde a tecnologia, o consumismo e a individualidade se mostram cada 
vez mais presentes, a experiência de escutar a história de vida das 
pessoas ocupa um espaço demasiadamente reduzido. Principalmente, 
quando quem fala é a pessoa idosa que é, muitas vezes, compreendida 
pela sociedade como ultrapassada, frágil e incapaz.

Mesmo com esse cenário, o que não devemos perder de vista 
é que um dos papéis sociais atribuídos à pessoa idosa é o de ser a 
memória coletiva dos grupos sociais a que pertence, narrando suas 
histórias e transmitindo seu legado cultural. Por meio de suas recorda-
ções e história de vida, a pessoa idosa é um construtor social e, através 
do seu legado, podemos ter acesso a um mundo social que possui uma 
riqueza e uma diversidade que não conhecemos e que nos é revelado 
por meio de suas lembranças narradas no presente (BOSI, 1995).

Ao longo da história da humanidade, o conceito de memória 
tem sido um campo de estudo importante para a filosofia e a ciência. 
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Tal conceito vai se modificando de acordo com a necessidade das suas 
funções, utilizações e importância social, sendo assim, a memória foi 
e continua sendo explicada de acordo com a época; com certeza é 
construída com os conhecimentos que o ser humano detém, no seu 
espaço e tempo histórico.

Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, memória 
é “aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já 
vividas; lembrança, reminiscência”. Porém, durante muito tempo 
ela foi considerada um fator puramente biológico, ou seja, ao modo 
de funcionamento das células que registram e gravam percepções e 
ideias, gestos e palavras (CHAUÍ, 2002).

Assim, a memória estaria reduzida à gravação automática, pelo 
cérebro, de fatos, acontecimentos, pessoas e relatos; mas ela não é 
apenas mero “registro”, talvez seja mais adequado pensar nela como 
uma influência do mundo sobre os indivíduos.

A memória é um fenômeno social, uma construção derivada 
das relações sociais estabelecidas pelos atores sociais, o que transcen-
de o aspecto individual. Nesta perspectiva, Rousso (2002), diz que a 
memória é a presença do passado e, ao mesmo tempo da atualidade, 
pois é o momento atual que lança ao passado as indagações em busca 
de compreensão, possibilitando uma reconstrução constante do indi-
víduo, e do universo que habita. A memória é, portanto, o único meio 
de rever o passado no presente.

Para Bergson (1999), a memória é um fenômeno que prolonga o 
passado no presente. O autor afirma que é do presente que parte o ape-
lo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos sensório-motores 
da ação presente que a lembrança retira o calor que lhe confere vida. 
Assim, a memória seria a própria ferramenta de conservação do passa-
do, que só sobrevive graças à evocação, no presente, das lembranças.

Rousso (2002) fala também da memória como reconstrução 
psíquica e também intelectual que traz ativamente uma representação 
seletiva do passado e esse passado não é apenas daquele que recorda, 
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mas também do coletivo no qual o recordador fez/faz parte. Neste 
sentido, as memórias são componentes necessários na formação das 
identidades dos sujeitos, das percepções de si e dos outros, daqueles 
com os quais conviveram ao longo de suas vivências em contextos 
sociais distintos.

Quando se trata do idoso, a memória, por mais que seja in-
dividual, é coletiva, na medida em que traduz experiências e repre-
sentações produzidas a partir de seu contato com diferentes grupos e 
instituições; ademais, ao lembrar, o idoso reconstrói os acontecimen-
tos não “tal como foram”, mas a partir das referências que possui do 
momento presente (BOSI, 1995).

Para Camargo (1994), nós não poderíamos testemunhar o 
hoje se não tivéssemos por dentro o ontem, porque seríamos uns 
tolos a olhar as coisas como recém-nascidos, como sacos vazios. Nós 
só podemos ver as coisas com clareza e nitidez porque temos um 
passado e ele se coloca para ajudar a ver e compreender o momento 
que estamos vivendo. Desse modo, os museus guardam a memória e 
contam histórias. Conservam em suas coleções objetos fundamentais 
para a memória da comunidade na qual vivemos e tais objetos são a 
expressão de nosso patrimônio natural e cultural.

Estabelecer uma relação entre gênero, velhice e museu implica 
necessariamente em pensar as mulheres idosas sob outro ângulo. É 
despi-las de inúmeros preconceitos enraizados em seu processo de 
construção histórica que assumidos como natural. É provocar essas 
mulheres para que saiam do espaço privado e adentrem o espaço 
público. Michelle Perrot (1992, p. 49), ao afirmar que: “da História, 
muitas vezes a mulher é excluída”, faz emergir uma preocupação que 
há muito envolve os/as intelectuais que estudam as questões relacio-
nadas às mulheres.

Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo sexo (1994), 
afirmou incisivamente que a história estava incompleta, mesmo que 
ela se pretendesse “universal”, pois na realidade desconsiderava uma 
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metade importante da humanidade, as mulheres. Para Gonçalves 
(2006), não era de se estranhar, portanto, a predominância na narrati-
va histórica de preocupações com o político e com o público, as quais 
entronizavam os homens em suas façanhas heroicas, excluindo, quase 
que por completo, as mulheres enquanto protagonistas e produtoras 
da história.

PERCURSO METODOLÓGICO

O método da pesquisa é o caminho que conduz ao conheci-
mento, colocando em relação tanto as referências teóricas quanto as 
técnicas e instrumentos de investigação (DEMO, 1995). Dessa forma, 
o método é aqui apresentado como o caminho que possibilitou a pro-
dução dos dados e a interpretação dos resultados obtidos a partir das 
entrevistas narrativas com as idosas.

Vislumbra-se, contudo, a utilização das narrativas (auto)bio-
gráficas para entender os significados dos brinquedos e consequente-
mente das brincadeiras que vêm à tona na memória da idosa quando 
esta se depara com objetos musealisados expostos no Museu Casa do 
Sertão. Este museu tem como característica, preservar a memória e 
a cultura sertaneja. E utilizando elementos teóricos e metodológicos 
que embasam o referido método para além de uma mera concepção 
de técnica e de procedimento para produção de conhecimentos.

Portanto, o método (auto)biográfico possibilita ao pesquisador 
interagir com o contexto social pesquisado, analisando-o, construindo 
novos saberes e refletindo criticamente sobre suas ações, a partir do 
que se pode depreender dos relatos. Assim, esta estratégia metodo-
lógica possibilitou compreender os significados dos brinquedos e das 
brincadeiras que foram evocados a partir das suas lembranças quando 
se deparou com os objetos musealisados no Museu Casa do Sertão.
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Para manter o anonimato utilizamos os pseudônimos “Dona 
Rosa”, “Dona Violeta”, “Dona Camélia”, “Dona Angélica”. Inicialmente 
foi esclarecido o objetivo do estudo, os procedimentos metodológicos 
e a importância da participação da voluntária. Após assinarem o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando e concordando com 
a pesquisa, foi realizada a entrevista narrativa. Depois, passamos para 
a fase de transcrição das informações fornecidas, em seguida partimos 
para a organização dos dados e sua posterior análise.

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE CRIANÇA: AINDA 
GUARDO NAS LEMBRANÇAS

As narrativas das experiências vivenciadas, desde a infância 
até a velhice, podem ser abordadas de forma comparativa, como 
reflexão, fornecendo elementos que dizem respeito aos sentimentos 
do que já foi feito ao tempo em que estabelecem vínculos entre as 
memórias individuais e coletivas. Assim, dar voz às idosas implica 
necessariamente em ouvir as lembranças de mulheres que percorre-
ram múltiplos caminhos, acumulando vivências e hoje reconstroem 
releituras de uma temporalidade passada, mas que se mistura com o 
presente (BOSI, 1995).

Sentar para ouvir as idosas foi sem sombra de dúvidas uma 
experiência marcante, pois foi necessário registrar atentamente cada 
fala, cada gesto, cada lembrança, cada saudade sendo concretizada por 
meio das palavras. As palavras ditas naquele momento eram sagradas 
e vinham do lugar mais íntimo e profundo, do cantinho mais reservado, 
mais escondido daquelas mulheres que, ao regressar no tempo e no 
espaço das suas brincadeiras, voltaram a ser criança.
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No processo de construção das identidades pessoais e co-
letivas, as brincadeiras têm papel preponderante, sendo a infância 
um momento ímpar de descobertas contínuas. Os brinquedos e as 
brincadeiras utilizadas nesse momento irão dar contornos aos dese-
nhos projetados para a vida adulta. A criança vai sendo formada e se 
formando de maneira lúdica e inconsciente e, nesse sentido, não há 
um compromisso com o erro e o acerto, o prazer é o que conta. Con-
tudo, nesse brincar há uma intencionalidade, há um direcionamento 
projetado pelo mundo adulto, o que poderíamos chamar de um ensaio 
daquilo que seremos na vida adulta.

A partir das narrativas de Dona Rosa, Dona Violeta, Dona 
Angélica. Dona Hortência e Dona Camélia pudemos constatar que 
alguns brinquedos e algumas brincadeiras presentes no Museu Casa 
do Sertão marcaram a vida dessas mulheres que viveram sua infância 
entre as décadas 30 e 40 do século XX. A experiência no Museu Casa 
do Sertão foi uma volta ao passado. Quando elas se deparam com a 
exposição dos brinquedos e brincadeiras, foram vários os relatos de 
reconhecimento. Sendo assim, quando solicitamos que falasse das 
sensações que sentiram ao ver os brinquedos e as brincadeiras (figura 
1) que estavam expostas, pelo temor da voz constatamos um momento 
de forte emoção em Dona Angélica e foi logo dizendo que se pudesse 
ela voltaria ao tempo e se tornava criança outra vez.

Já tive várias dessas bonecas, minha vó fazia pra (sic) 
mim. Me deu uma saudade, uma vontade de voltar a ser 
criança e brincar com aquelas bonecas (Dona Angélica).
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Figura 1 – Bonecas de pano expostas, brinquedos do tempo da vovó. 
Fonte: Bastos (2013).

Foi interessante perceber que brincar com boneca de pano era 
uma brincadeira comum a todas as meninas daquela geração. Mesmo 
tendo vivido em espaços e em meios sociais diferentes, elas tinham 
uma conexão, um projeto comum traçado e no qual elas deveriam se 
encaixar. Segundo Dona Hortência:

Uma das brincadeiras da minha época era brincar de 
boneca de pano (Dona Hortência). 

Brincar de boneca é eleito por Dona Rosa como sua brincadeira 
preferida:

A boneca, que eu mais gostava era uma boneca de pano 
do meu tamanho, tinha os cabelos compridos e eu tinha 
que arrumar sempre esses cabelos e ela vestia a mesma 
roupa que eu. Era como se fosse uma irmã mais nova, 
pra (sic) mim ela era tudo. Eu levantava e cuidava de 
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mim e logo depois eu ia cuidar da boneca, eu limpava 
ela, sacudia pra (sic) tirar a poeira, pois eu não podia la-
var porque era de pano e foi minha avó que fez, porque 
minha avó era costureira (Dona Rosa).

Essas falas carregadas de saudades, de um tempo que não volta 
mais e submersas em um espaço e em um tempo no qual às meninas 
competia brincar de ser mulher, nos ajudam a compreender que os 
espaços das brincadeiras são espaços de gênero, neles ficam nítidos 
o que compete aos meninos e o que compete às meninas. Segundo 
Jarvis (2009) é nesses espaços que as crianças estão desenvolvendo 
ativamente sua compreensão de gênero ao tempo em que exploram 
os conceitos do ser menina e do ser menino. 

Por outro lado, as idosas apontaram outros objetos expostos 
como sendo brinquedos apenas dos meninos, como os carros de lata, 
os carrinhos de rolimã e o pneu com cabo de vassoura (figura 2).

Na minha época, meninas não brincavam com meninos, 
esses brinquedos aí eram só dos meninos. Na minha 
casa tinha esses carrinhos de lata, mas só meus irmãos 
podiam brincar (Dona Camélia).

E Dona Violeta completa a fala da colega dizendo:

Não vou mentir, Eu tinha muita vontade de brincar com 
os brinquedos dos meninos, mas era proibido, agente 
só podia brincar de boneca de pano, de fazer roupas 
para as bonecas e de fazer comida, só coisas de menina, 
hoje as coisas estão diferentes, meninos brincam com 
meninas (Dona Violeta).

Nesse sentido, podemos perceber o quanto os brinquedos e 
as brincadeiras eram demarcadas e delimitadas entre o que pode e 
o que não pode, o que deve e o que não deve, entre aquilo que era 
culturalmente aceito e o não aceito, estabelecendo, assim, um abismo 
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simbólico e real, dividindo o mundo das crianças no mundo dos meni-
nos e no mundo das meninas. Quando viram as imagens do carrinho 
de rolimã, o pneu com cabo de vassoura e os carinhos de lata, foram 
unânimes em afirmar que esses eram brinquedos de meninos.

Meus irmãos tinham esses carrinhos e eram eles que 
faziam (Dona Rosa).
Esses aí só os meninos podiam brincar, as nossas brinca-
deiras eram mais dentro de casa (Dona Violeta).

Figura 2 – Brinquedos de meninos. Carro de rolimã, pneu com cabo de vassoura. 
Fonte: Bastos (2013).
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Figura 3 – Brinquedos de meninos. Carrinhos feitos de latas. 
Fonte: Bastos (2013).

De acordo com as falas, percebemos que os brinquedos e as 
brincadeiras produzidas e reproduzidas cotidianamente pelas idosas 
ainda na infância iam traçando, projetando o espaço que a sociedade 
da época reservava a elas. Esse espaço, Louro (2007) define como o 
espaço privado, sendo ele limitado ao ambiente doméstico, ao cui-
dado com as coisas do lar, dos filhos e filhas, esse foi e é o espaço 
historicamente destinado às mulheres. Aos homens compete o espaço 
público, a rua, a sociedade, a política, simbolizado pelo brincar fora. 

Neste sentido, fica evidenciado o quanto as brincadeiras num 
determinado contexto social, cultural e econômico vão tecendo, vão 
construindo e formando as pessoas. Durante a realização da visita ao 
Museu Casa do Sertão e durante a realização do grupo focal foi sendo 
evidenciada de forma nítida a intencionalidade dos brinquedos e das 
brincadeiras que marcaram a infância dessas mulheres. Para Jurdi; Sil-
va e Liberman (2018) O brincar se constitui em um sistema que integra 
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a vida social dos indivíduos e faz parte do patrimônio lúdico-cultural, 
traduzindo valores, costumes, formas de pensamento e ensinamentos.

O brincar dessas meninas se constituía na verdade em uma 
oficina, na qual elas aprendiam a ser mães, donas de casa e mulheres 
obedientes aos seus maridos. Ao brincar de A B boneca, cuidando 
delas como se fossem bebês, elas ensaiam a maternidade, pregada 
como algo natural e sagrado e cuja experiência toda menina teria que 
vivenciar para se tornar uma mulher de verdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo trazer à tona algumas memó-
rias dos brinquedos e das brincadeiras de Dona Rosa, uma sertaneja 
nascida na década de 40 do século XX no sertão baiano, sendo uti-
lizados como gatilho para acessar essas lembranças os brinquedos 
expostos no Museu Casa do Sertão. E, a partir da narrativa se perce-
be que os brinquedos e as brincadeiras que Dona Rosa resgatou das 
suas memórias se refere há um tempo em que o brincar já era um 
exercício do ser homem e do ser mulher, e a mulher cabia o brincar 
de ser dona de casa. 

Por outro, as lembranças dos brinquedos e das brincadeiras do 
tempo da vovó, narrados por Dona Rosa veio carregados de emoção, 
de saudades do tempo em que era criança. Portanto, as memórias 
dos idosos são portadoras de referências sociais, que reforçam a sua 
identidade, existência e reconhecimento por meio das transformações 
vividas com a passagem do tempo. 

Assim, a sobrevivência do passado e do legado cultural depen-
de das lembranças que emergem da memória e que são traduzidas 
para os seus. Dessa forma, a memória sempre se recompõe, o passado 
se atualiza e se presentifica na relação que se estabelece ao se narrar 
uma história.
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PARTE II

FORMAÇÃO DOCENTE



PRODUÇÃO DE NARRATIVAS (AUTO)
BIOGRÁFICAS: UMA PROPOSTA DE 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA  

DE PROFESSORES

Josséle Lima Vieira Rondan
Juliana Brandão Machado

RESUMO 
Este texto relata uma experiência de formação vivida no projeto de extensão 
“Construindo a profissão docente através das experiências de vida”, que 
trazem como prática a construção de narrativas (auto)biográficas a partir dos 
ensinamentos de Josso. Tal projeto teve como objetivo compreender como os 
alunos de licenciatura em Letras EaD, ofertada pela Unipampa/UAB do Polo 
Hulha Negra-RS e os professores da Educação básica do mesmo município, 
reconhecem suas experiências formadoras da docência por meio de constru-
ções de narrativas (auto)biográficas constituindo, assim, uma ação formativa. 
Procurando alcançar esse objetivo problematizamos quais experiências viven-
ciadas dentro e fora da universidade são consideradas formadoras para os 
professores atuantes da Educação básica e aos alunos de licenciatura em Letras 
EaD. A formação se caracterizou por uma abordagem (auto)biográfica, guiada 
pelos preceitos de Josso os quais prevê quatro momentos: a construção oral 
da narrativa (auto)biografia, a produção escrita da mesma, a socialização dessa 
escrita, após a fase do balanço da produção das narrativas. Nesse momento de 
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criação e socialização das experiências por meio de suas narrativas os professo-
res em formação e os docentes atuantes puderam reconhecer a construção de 
sua trajetória profissional, bem como compreender e dar sentido para alguns 
momentos vivenciados relativos à educação. 
Palavras-chave: Narrativas (Auto)Biográficas. Formação Docente. Experiên-
cias de Vida.

INTRODUÇÃO 

O presente artigo relata uma experiência de formação de 
professores da Educação básica do município de Hulha Negra, no Rio 
Grande do Sul, juntamente com alunos de licenciatura em Letras EaD 
vinculados à Unipampa/UAB1 no polo Hulha Negra. Essa proposta ocor-
reu pelo fato de acreditarmos na articulação da formação continuada 
e inicial. Essa troca de experiência com professores já na ativa e alunos 
de licenciatura ainda na universidade pode proporcionar benefícios, 
futuros, para educação básica. 

Essa formação foi ofertada por meio de um Projeto de Extensão 
denominado “Construindo a profissão docente através das experi-
ências de vida”, com carga horária total de 20 horas, desenvolvidas 
por meio de encontros semanais de maneira síncrona e assíncrona. A 
modalidade a distância foi escolhida devido ao distanciamento social 
imposto pela pandemia da covid-19.

A formação contou com 15 participantes, dentre eles professo-
res da Educação básica do município de Hulha Negra-RS e estudantes 
do curso de Licenciatura em Letras EaD da Unipampa/UAB do polo 
Hulha Negra.

A proposta desse trabalho foi elaborada a partir de uma pesqui-
sa diagnóstica apresentada aos professores e graduandos do curso de 
licenciatura. Essa pesquisa foi composta de dez questões sobre forma-

1  Educação a distância-Universidade Federal do Pampa/Universidade Aberta do Brasil.
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ção, constituição profissional e projeções para o futuro da profissão. 
Ao receber as respostas, entendemos que seria importante propor 
uma discussão sobre a construção da formação docente e trabalhar as 
próprias experiências vividas de cada um poderia promover uma troca 
e construção de conhecimento favorável para os docentes e futuros 
professores, bem como para a educação básica. 

Nesse contexto problematizamos quais experiências vivencia-
das dentro e fora da universidade são consideradas formadoras para os 
professores atuantes da Educação básica e aos alunos de licenciatura 
em Letras EaD? A fim de encontrarmos algumas respostas para nossas 
questões traçamos alguns objetivos.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto de extensão foi compreender 
como os alunos de licenciatura em Letras a distância, ofertada pela 
Universidade Federal do Pampa/Universidade Aberta do Brasil do Polo 
Hulha Negra e os professores da Educação básica do mesmo município, 
reconhecem suas experiências formadoras da docência por meio de 
construções de narrativas (auto)biográficas constituindo, assim, uma 
ação formativa. Os objetivos específicos são: fomentar nos aprendentes 
a reflexão da sua construção profissional, por meio de uma retomada 
de experiências vividas; identificar como os professores em formação 
realizam a leitura de si e do outro no processo de autorreflexão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta metodológica dessa formação foi a de trabalhar 
com a produção de narrativas (auto)biográficas de formação, a partir 
dos princípios de Josso (2004, 2010). Estas narrativas contarão com 
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relatos de momentos considerados cruciais para a formação de cada 
sujeito envolvido. De acordo com Josso (2010, p. 195)

cinco categorias constituem hoje as marcas de com-
preensão do processo de formação: 1) periodização e 
momentos cruciais; 2) domínios de aprendizagem; 3) 
conhecimentos na formação; 4) dinâmicas e 5) atitudes 
e qualidades dos sujeitos.

A dinâmica dessa proposta seguiu os preceitos de Josso (2004), 
sendo o momento da construção narrativa da história da formação de 
forma oral, a elaboração da narrativa escrita, fase da compreensão e 
de interpretação das narrativas escritas e fase de balanço dos forma-
dores e dos participantes. Para vivenciarmos esses quatro momentos 
tivemos seis encontros, cinco deles síncronos e um assíncrono. Os 
encontros síncronos foram via Google Meet, já o encontro assíncrono 
foi por meio da plataforma Google Classroom.

No primeiro encontro, realizado de modo síncrono, foi realizada 
as apresentações pessoais, os participantes puderam se apresentar e 
contar suas expectativas para os encontros, também houve a apresen-
tação de como seria realizado o projeto e a apresentação do Termo de 
consentimento livre esclarecido.

O segundo encontro aconteceu de modo síncrono, nele reali-
zamos uma discussão sobre a leitura do Prólogo do livro O menino no 
espelho de Fernando Sabino. As reflexões foram instigadas a partir das 
questões norteadoras da leitura, assim, cada participante narrou sua 
reflexão sobre a leitura em relação com sua história de vida de forma-
ção, nesse momento da narrativa oral os mesmos compartilharam com 
seus colegas os objetos/fotos escolhidos como dispositivo de memória 
da infância. Este encontro marcou o início da construção da narrativa 
oral dos participantes. 

No terceiro encontro síncrono foi dada a continuidade das 
narrativas orais dos participantes, a partir das reflexões e discussões 
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realizadas em torno da leitura do capítulo VII O menino no espelho 
e do Epílogo O homem e o menino, do livro O menino no espelho de 
Fernando Sabino. Os participantes tiveram a oportunidade de compar-
tilhar com os colegas, os objetos e fotos que relembram seus tempos 
de adolescência. Ao final desse encontro foram realizados os encami-
nhamentos para o próximo encontro. 

O quarto encontro foi realizado de modo assíncrono, durante 
o período de uma semana os participantes tiveram a oportunidade de 
rever os encontros já realizados, que foram gravados, e escutaram suas 
narrativas orais realizadas até o momento, a partir delas construíram 
suas narrativas (auto)biográficas escritas. 

No quinto encontro síncrono os participantes socializaram suas 
narrativas escritas, de modo que os colegas pudessem compreender 
todas suas trajetórias de formação (auto)biográfica, à medida em que 
cada participante lia sua história, a formadora os questionava sobre 
alguns pontos considerados importantes na construção da narrativa, 
do mesmo modo os colegas faziam interações com suas narrativas. 

O sexto e último encontro foi realizado de modo síncrono que 
os participantes junto à formadora pudessem realizar um balanço da 
construção e do projeto em si.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Após o encerramento do projeto de extensão, obtivemos como 
dados para análise as narrativas (auto)biográficas produzidas pelos 
participantes, bem como o feedback realizado por eles. A análise desse 
material foi baseada na análise temática seguindo os ensinamentos de 
Josso (2010). A autora indica que devemos considerar cinco categorias 
para que possamos compreender a processo de formação. São elas: 
“periodização e momentos crucias, domínios de aprendizagem, conhe-
cimentos na formação, dinâmicas, atitudes e qualidades do sujeito” 
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(JOSSO, 2010, p. 195). Sendo assim, elencamos alguns temas chave, que 
compreendem tais categorias: o professor como inspiração para a profis-
são docente; o papel da família como referência; o brincar de professor 
com indícios do querer ser professor; vivências de preconceito no tempo 
escolar; desafios pessoais enfrentados durante o curso de graduação no 
qual estão inseridos; superações pessoais; a experiência de escrever 
sobre si; as transformações no processo de formação; o reconhecimento 
da importância do outro no processo de formação. 

Esses temas estiveram fortemente marcados nas narrativas 
orais dos participantes durante os encontros de formação propostos 
por essa pesquisa, e se fizeram presentes nas narrativas (auto)biográ-
ficas elaboradas por esses mesmos sujeitos. Para Sousa (2005, p. 104),

quando homens e mulheres professores narram suas 
histórias de vida e formação observa-se que, em maior 
ou menor grau, elas estão articuladas à família, à 
escola, aos grupos de convívio, que funcionam como 
espaços de construção e de reprodução de padrões 
socialmente aceitos.

Concordando fortemente com o autor, temos os relatos desses 
professores em formação que, após os encontros, nos quais contaram 
suas histórias, bem ouviram as dos colegas, discutiram, refletiram 
e acabaram por inferir que sua escolha de ser professor pode estar 
atrelada a imagem de algum professor ou familiar que de algum modo 
o inspiravam. 

É possível perceber que o período escolar da infância está 
presente na construção formativa desses professores em formação, 
seja impregnado de uma experiência positiva ou negativa, pois os 
momentos considerados menos prazerosos na escola também são 
marcados como balizadores para a construção de um professor melhor 
na concepção daquele indivíduo que a vivenciou. Nessa perspectiva, o 
indivíduo passou por um processo de interioridade/exterioridade que 
caracteriza um percurso de formação, pois, para Josso (2010, p. 204),
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essas tensões nascem de uma contradição entre compor-
tamentos e ideias expressas, por um lado, pensamentos 
e sentimentos não exteriorizados, por outro. Elas podem 
aparecer quando uma evolução interior é contrariada 
por condições exteriores até então satisfatórias [...] 
momentos de tensões não passam de tempos fortes de 
uma dialética permanente ao longo de toda a existência.

Nesse caso, consideramos que ao revisitar o passado, esses fu-
turos docentes tiveram a oportunidade de refletir sobre sua formação 
para a docência e puderam ponderar as práticas que possivelmente 
serão desenvolvidas após a graduação. Ainda, foi possível que eles 
tivessem uma pequena dimensão dessa prática futura no estágio de 
docência, o qual estavam realizando em paralelo a essa formação.

Podemos considerar como formativa essa menção dos profes-
sores ao tempo escolar como referência para a formação docente, pois 
de certo modo não podemos ignorar os desdobramentos desse fato. 
Tendo em vista que os professores em formação foram “influencia-
dos” por professores do seu tempo escolar, de alguma maneira fica 
evidente que esses professores os quais irão para sala de aula serão a 
influência para outras pessoas. Isso não significa que necessariamente 
devemos impulsionar o desejo pela profissão docente, mas podemos 
ser inspirações de atitudes, valores para os sujeitos. Diante dos relatos, 
percebemos que a afetividade ou a falta dela na escola é frequente-
mente mencionada pelos indivíduos que dela experimentam, ao longo 
de suas vidas. 

Conforme Souza (2013, p. 2), “a memória e a história de cada 
sujeito revelam ‘experiências formadoras’ empreendidas nos tempos e 
espaços de convivência, seja na família, na escola, nas rodas simbólicas 
de brincadeiras e nas mais diferentes convivências nas itinerâncias da 
vida”. Sendo assim, é possível verificar nas narrativas (auto)biográficas 
dos professores em formação que, além da escola e das brincadeiras, 
a família marca um momento importante no processo de formação. 
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Ao longo das narrativas (auto)biográficas os participantes dessa 
pesquisa-formação foram sinalizando os momentos e períodos de suas 
vidas que consideram importantes para sua orientação pessoal e pro-
fissional, momentos considerados cruciais para eles. Nesse sentido se-
guimos nossa fidelidade com as categorias propostas por Josso (2010, 
p. 196), na qual uma delas se denomina periodização e momentos 
cruciais. Para a autora “esses momentos cruciais constituíram cada vez 
mais uma aprendizagem da ruptura; ruptura nas relações afetivas, rup-
turas no modo de vida, ruptura nas atividades, ruptura nos contextos 
socioculturais” (JOSSO, 2010, p. 196). Cada experiência representa um 
período de vivências harmoniosas e/ou conflitantes que resultam em 
uma aprendizagem a partir das reflexões sobre o momento ocorrido. 

As narrativas trazem alguns momentos de dificuldades enfren-
tados pelos alunos que vão além do tempo de infância. Vale destacar 
que situações de preconceito não foram registradas enquanto estu-
dantes de graduação no curso ao qual estão inseridos, mas os partici-
pantes narraram algumas experiências vivenciadas na licenciatura que 
provocaram transformações em seus processos de formação, pois os 
desafios enfrentados também os constituem. 

Ao narrarem sobre essas barreiras pessoais que dificultam de 
algum modo o trajeto da formação, percebe-se que há um esforço de 
ruptura dessa condição, a qual se consideram atreladas. Nesse con-
texto, há um processo de reorientação das escolhas que devem ser 
definidas, ou seja, firmam uma posição do lugar que desejam ocupar, 
tomam consciência de onde querem e podem chegar, que além do 
papel de mãe e dona de casa, podem ter uma profissão. Segundo Josso 
(2004, p. 104), essa situação exige do indivíduo movimentar o

sistema de valorização nas suas ligações na busca de 
sentido, somos obrigados a introduzir as correções que 
nos permitirão ajustar nossos valores, e os interesses 
egoístas que daí decorrem, às referências transpessoais 
que servem para dar sentido às nossas escolhas.
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Essa ruptura das relações psicoafetivas desencadeia confrontos 
e transformações que nos reorientam e nos levam para o caminho que 
nos pareça mais conveniente de acordo com nossas projeções futuras, 
mas essas mudanças são possíveis a partir desse conhecimento de si 
mobilizado na escrita (auto)biográfica. Nesse sentido, a formação se 
constrói na trajetória pela qual buscamos superar as barreiras propor-
cionada pelas emoções, completamente natural à vida dos humanos, 
nessa ruptura entre pertencer somente a um lugar e querer pertencer 
a vários, rompemos o medo dessa transformação e mudamos nossa 
posição na nossa história de vida.

Além desses momentos enfrentados dentro do tempo da gra-
duação, os professores em formação mencionaram em suas narrativas 
(auto)biográficas situações que contribuíram para sua transformação 
pessoal e profissional, sendo assim consideramos viável discutir sobre 
tais recorrências. 

Para Josso (2010, p. 283), “a compreensão de si, o conhe-
cimento de si, a maestria e o controle de si orientam o processo de 
conhecimento de uma forma sistemática a partir do momento em que 
aprendemos diversos processos de aprendizagem”. Nesse processo de 
pesquisa entendemos que esses participantes não estavam expostos 
a compreensão de si e de sua trajetória, mas que foram possibilitados 
de forma sistêmica a conhecer e aprender sobre si, resultando em um 
processo de reflexão sobre si e sua formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciarmos esse projeto, juntamente com professores da Edu-
cação básica e alunos de licenciatura, visamos tecer um diálogo entre 
esses dois grupos, mas também um diálogo individual consigo mesmo, 
pois no processo de formação de professores seja ela continuada ou ini-
cial, acreditamos que o entendimento pessoal e profissional deve partir 
do próprio indivíduo e posteriormente compartilhado com seus pares. 
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Reconhecemos que houve um desenvolvimento significante na 
profissão desses docentes envolvidos, isso se deve as suas produções 
narrativas de suas experiências sejam elas orais e/ou escritas. Os par-
ticipantes tiveram a oportunidade de se encontrarem na trajetória de 
formação e dar sentido a alguns momentos vividos, do mesmo modo 
puderam repensar suas práticas e projetar tantas outras para o futuro. 

A experiência vivida nesse projeto reforça o papel da universi-
dade na formação de futuros docentes, bem como a responsabilidade 
dos professores em ação com a formação continuada, bem como a 
relevância de discutir a subjetividade da vida profissional e pessoal do 
professor e mostra como a produção de narrativas (auto)biográficas 
orais e escritas podem contribuir nesse processo.
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NARRATIVA DE UM PERCURSO 
DISCENTE: O PROCESSO DE ENSINO, 

APRENDIZAGEM, AVALIÇÃO E SEU 
IMPACTO NO PROCESSO FORMATIVO

Ithany Felipe Alcântara da Silva
Daniela Lopes Oliveira Dourado

RESUMO
Este artigo apresenta narrativa do percurso educacional do autor da Educação 
Infantil até o Ensino Superior. Refletir sobre as referências que marcaram sua 
formação docente contribui para compreender o docente em formação, além 
de apresentar suas análises, proposições e ensejos futuros para formação 
em pedagogia para construir uma narrativa reflexiva sobre minha formação 
docente. Os estudos foram possibilitados a partir do componente curricular 
de Avaliação Educacional no quarto período do curso de Pedagogia, como o 
propósito de construir a memória e narrativas do processo educacional. Uti-
lizou-se da metodologia de pesquisa autobiográfica por meio de narrativas 
que exploram e valorizam as dimensões pessoais dos sujeitos. Contudo estou 
convencido que mesmo com todos os enfrentamentos e desafios reconheço 
o meu papel social e de transformação enquanto educador, sendo uma mo-
tivação para seguir em frente. 
Palavras-chave: Avaliação. Docência. Educação Básica. Ensino Aprendizagem. 
Formação Discente.
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INTRODUÇÃO 

O percurso formativo docente não inicia apenas no curso de 
licenciatura, toda a vida escolar está implicada em sua compreensão 
sobre o que é ser professor, ao ingressar no curso superior em licen-
ciatura, muitas vezes o exercício da (des)construção da identidade 
docente é fundamental para revelar quem é o professor em formação. 

Discutir sobre o percurso formativo construindo uma narrativa 
elucidando algumas experiências é um exercício que proporciona 
consciência e reflexões importantes para o processo em formação. 
Os conflitos vividos são interpretados a partir dos estudos teóricos e 
as práticas desenvolvidas que promovem um diálogo interno curioso 
e questionador, mas que consegue revelar as interfaces da formação 
numa compreensão muito mais complexa do que o currículo do curso 
de licenciatura em curso.

Sou Ithany Felipe Alcântara da Silva acadêmico do 5º semestre 
do curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade do Estado da 
Bahia – Uneb/ DCHT Campus XVI. Desenvolvo ações de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão na área de Gestão Educacional, Territorialidade e Meio 
Ambiente. Sou membro do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Educação, 
Gestão e Tecnologias – Genttes/CNPq e do Grupo Conjunturas de 
Pesquisa e Estudos em Educação de Jovens e Adultos Conpeeja/CNPq. 
Atualmente sou monitor de Ensino e Extensão do DCHT XVI. 

Sou Natural e residente do município de São Gabriel no Ter-
ritório de Irecê na Bahia, estudei a Educação Básica neste município. 
Fiz o Ensino Médio no Colégio Estadual João Durval Carneiro. Estudei 
no Colégio Municipal Geremias José Vaz, em seguida no ensino fun-
damental fui para a Escola Domingos Durães e o Colégio Faustiniano 
Ribeiro Lopes, colégio esse que tive a compreensão do meu maior 
desenvolvimento como discente e protagonismo estudantil. Lembro 
que o Faustiniano era o colégio mais bem visto de São Gabriel e res-
ponsável por formar figuras que fazem a diferença no nosso município. 
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Hoje eu chego à conclusão que sim, o Faustiniano era um colégio com 
bons profissionais que davam vida ao currículo e sistema de avaliação 
desenvolvendo uma proposta pedagógica dinâmica e com princípios 
democráticos. Uma pena que o ministério público fechou o colégio 
alegando que ele não era necessário. 

Apresentar minhas origens é fundamental para construir uma 
narrativa reflexiva sobre minha formação docente, sendo esse o obje-
tivo norteador desse artigo, que foi iniciado no componente curricular 
Avaliação Educacional ministrado pela professora Daniela Lopes, ainda 
no quarto período do curso de Pedagogia, que proporcionou revisitar 
as memórias da educação básica para reencontrar as referências que 
deixaram marcas e que de alguma forma influenciam a formação em 
curso, mas principalmente tomar consciência sobre elas para assegurar 
uma trajetória com os pés no chão e autoconhecimento. 

No entanto, as narrativas na metodologia de pesquisa autobio-
gráfica exploram e valorizam as dimensões pessoais dos sujeitos, seus 
sentimentos, afetos e seus caminhos percorridos durante sua vida, 
sendo assim, as narrativas é um dos seus instrumentos de coleta de 
informações, bem como para a memória como elemento principal de 
pesquisa desta natureza. 

Segundo as autoras Freitas e Galvão (2007, p. 2)

O recurso à narrativa autobiográfica inscreve-se na ideia 
de que, ao narrarmos episódios com significado, os ana-
lisaremos de uma forma contextualizada, tentando que 
essa análise ponha em evidência emoções, experiências 
ou pequenos fatos marcantes, dos quais antes não nos 
tínhamos apercebido (FREITAS; GALVÃO, 2007, p. 2).

O uso de narrativas autobiográficas, isto é, de acordo com 
método autobiográfico, implica a possibilidade de captar com maior ri-
queza os significados expostos na narrativa da ação humana e valoriza 
a singularidade de cada sujeito de pesquisa.
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A EDUCAÇÃO BÁSICA: PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO E 
AFIRMAÇÃO DISCENTE

PROTAGONISMO + AÇÃO + COMPROMISSO = EDUCAÇÃO 

Sabemos como a caminhada é difícil quando se trata de educa-
ção, vivenciei muitas dificuldades ao longo da minha formação, porém, 
essas dificuldades se mostram desde sempre como podemos nos ver 
processo histórico, A dificuldade de acesso à educação ao longo da his-
tória do município demonstra que é uma luta constante não somente 
em meu município como no país, a minha história de vida se relaciona 
coma os movimentos e marcas impressas por sentimentos e vivencias. 

A educação do município de São Gabriel, do qual sou egresso, 
muito já evoluiu, temos o esforço dos profissionais para alcançar a 
educação de qualidade, melhorias em infraestrutura, além de docen-
tes empenhados na aprendizagem do aluno e apesar dede termos a 
garantia de ensino público, ainda temos muito o que conquistar para 
garantir acesso à educação escolar a toda população. 

Nesse contexto Vasconcellos (2001, p. 49) traz uma reflexão 
pertinente sobre a escola e educação atual,

A escola para o povo só tem sentido numa nova forma de 
organizar a sociedade. Não é possível fazer uma escola 
para todos dentro uma sociedade para alguns! Ou seja, 
a democratização da escola precisa ser acompanhada de 
um novo projeto social.

Diante disso vemos que a democratização da escola não e so-
mente garantir que todos tenham matrícula, mas sim condições para 
poder se assegurar naquele ambiente, e pela realidade que está posta 
a educação básica não alcançou esse objetivo. 

Lembro-me de todo o meu percurso formativo feito nesse 
município desde meu primeiro contato com a educação formal, que 
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aconteceu em 2007 quando entrei na Escola Municipal Domingos 
Durães onde estudei todo o Ensino Fundamental, ali começou um pro-
cesso longo e proveitoso que me trouxe até aqui, recordo-me desse 
período da professora Sara, minha primeira professora e que guardo 
as recordações das brincadeiras para nos estimular a curiosidade para 
o conhecimento do alfabeto e de outras conhecimentos, não poderia 
também esquecer dos primeiros castigos, pois Ithany sempre foi um 
menino inquieto. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental as mudanças são im-
pactantes, pois o ensino muda significativamente, pois já não ocor-
rem brincadeiras, a técnica predomina sobre o aprender e as notas, 
faltas e reprovações se apresentam com muito valor pelo sistema 
de educação, entretanto foi nesse tempo que comecei a enxergar e 
compreender a sociedade, participar de grupos culturais da cidade 
que além de mostrar e fazer a cultura da nossa terra tinha suas lutas 
e uma delas era a educação. 

Vejo hoje a importância de ter participado e tais grupos, pois 
os mesmos me ajudaram a compreender o que é cultura e como estou 
inserido nela, muito do que Damatta (1986) traz sobre cultura pude 
assimilar com as minhas participações nessas instituições e lembro-
-me de todas, sendo a primeira instituição à fundação CulturArte e a 
segunda a turma de música da Escola Faustiniano Ribeiro Lopes e por 
último a Filarmônica 25 de fevereiro. Esse envolvimento com a cultura 
e educação não escolar me oportunizou ir mais fundo nas experiências 
formativas. Aos 14 anos, integrei a organização formal administrativa 
da educação, participando do conselho municipal de educação e Cacs/
Fundeb1, já engajado e ciente da situação e precarização da educação 
do município. 

1  O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb Cacs-Fundeb é um 
colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal, 
estadual e federal. O Conselho do Fundeb não é uma nova instância de controle, mas 
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O Ensino Médio foi muito instrutivo e proveitoso, me trouxe 
muitas lutas e me fez conhecer pessoas que muito me ajudaram e que 
tenho admiração até hoje, como os professores Adolfo e Aimá. Acredi-
to que muito que tenho aprendido se relaciona com a inspiração que 
tenho e aprendizagens das referências docentes destes profissionais. 

Durante meu percurso do Ensino Médio tive muitas dificulda-
des principalmente porque meus professores não gostavam da minha 
atuação como estudante, pois questionavam a minha representação 
da classe estudantil, um processo político que também auxiliou na 
formação cidadã, pois buscava uma melhoria na metodologia em sala 
de aula, como exemplo, nas disciplinas de matemática e física, e após 
diálogos e um ano de embates o professor de física mudou sua meto-
dologia e reformulou suas aulas, contudo o professor de matemática 
não fez isso.

Nesse período, começou uma das piores fazes da minha vida 
acadêmica/escolar, pois tive muita dificuldade com a disciplina de 
matemática. Durante o 2º e 3º ano do Ensino Médio, o professor 
achava que eu não desenvolvia na disciplina dele porque não me 
esforçava e fui perseguido pelo professor de matemática, pois ele 
não aceitava minhas críticas para entendimento sobre que nem to-
dos aprendiam do mesmo jeito, era preciso inovar para melhorar a 
aprendizagem dos alunos. 

Ao final do processo o Núcleo Territorial de Educação instau-
rou um conselho de classe excepcional para averiguar meu caso e 
acabaram constatando que realmente fui perseguido e apesar de 
traumática essa fase da minha formação, tudo foi devidamente es-

sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle 
interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a 
cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a 
quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo. Disponível em: https://
www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/cacs-fundeb#:~:text=O%20Conselho%20de %20ª 
companhamento%20e,esferas%20municipal%2C%20estadual%20e%20federal. 
Acesso em: 15 mar. 2020.
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clarecido no final do percurso no Ensino Médio. Descobri que sem 
conhecimento político não é possível lutar por direitos e conquistar 
processos de inclusão e humanização.

O MUNDO ACADÊMICO E PROFISSIONAL: ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO

Meu interesse pela educação me tocou intensamente quando 
comecei a trabalhar no NTE em 2018, nesta experiência. Ingressei no 
curso de Licenciatura em Pedagogia em 26 de fevereiro de 2018, na 
Universidade do Estado da Bahia – Uneb/Departamento de Ciências 
Humanas e Tecnologias, Uneb – DCHT Campus XVI. Logo no início fiquei 
imensamente feliz e muito e muito vislumbrado com o espaço que eu 
estava e agora fazia parte, eu já conhecia, porém, pertencer a esse 
espaço era outra sensação totalmente diferente, sabia eu e os mais 
próximos de minha convivência que a Uneb seria o lugar perfeito para 
desenvolver ainda mais tudo aquilo que eu vinha construindo durante 
meu percurso acadêmico com muita dedicação e compromisso. 

Paralelo, eu também estava atuando Núcleo Territorial de Edu-
cação NTE-0142, fui tocado intensamente pelo interesse em atuar em 
educação com essa experiência, visto que, pude viver tanto a gestão 
educacional da educação básica como a docência e perceber em qual 
chão eu estava pisando e a importância que a educação tem em nossas 
vidas, e também aprendi muito durante o tempo que fiquei no NTE-01. 
Minha saída se deu por conta que percebi que tinha que focar mais no 
curso de Pedagogia e as experiências que a Uneb poderia proporcionar.

2  Os Núcleos representam a Secretaria Estadual de Educação na administração 
territorial e recebem apoio da sede, bem como desenvolvem programas que 
fortalecem a ação da Secretaria junto aos municípios do Estado. Os Núcleos 
acompanham os Territórios de Identidade da Bahia. Decreto nº 15.806 de 30 de 
dezembro de 2014. 
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Logo de início me comprometi em participar de todas as ativi-
dades que iria contribuir com minha formação e para alcançar minha 
meta que é me instrumentalizar para contribuir para a melhoria da 
educação do nosso território de identidade, logo no primeiro semestre 
me envolvi com o movimento estudantil, todos os espaços educacio-
nais tem seus agravantes seus problemas e a Uneb não é diferente, 
ao ver tais problemas comecei o enfretamento para tentar resolver. 
Como consequências, conquistei o título de “chato”, mas já estava 
acostumado. Contribui para o avanço de quesitos como assistência 
estudantil e estruturação do Diretório Acadêmico Anísio Teixeira do 
curso de Licenciatura em Pedagogia além de enfretamentos em nível 
de território para melhoria do Ensino Superior. 

Durante todo meu processo formativo vi que todos ou pelo 
menos boa parte dos problemas relacionados a educação não são cul-
pa dos professores ou muito menos começa na sala de aula, mas sim 
da gestão da escola, a responsável por boa parcela dos problemas da 
escola e que muitas vezes precariza a educação. Constatando isso, eu 
estou dedicando minha formação acadêmica e de pesquisa à docência 
e a compreensão da relação da gestão educacional e a partir desse 
meu desejo entendi que seria oportuno participar do Grupo de Pesqui-
sa em Trabalho, Educação, Gestão e Tecnologias – Genttes/CNPq nas 
linhas de pesquisas: Educação Profissional, Juventudes e Tecnologias; 
Gestão, Políticas Educacionais e Gestão de Territórios. Essa experiência 
oportunizou evoluir na produção da redação científica, organizar mi-
nha pesquisa e na publicação de dois resumos expandidos. 

Logo após minha participação no grupo de pesquisa eu tam-
bém estou atuando na extensão como monitor bolsista e voluntário 
nos respectivos projetos: Diálogos Colaborativos sobre as Metas dos 
PMEs: um monitoramento quanto ao Ensino Superior no Território de 
Irecê. Sob a coordenação do Prof. Me. Claudilson Souza dos Santos e o 
outro projeto de extensão Gestão em Foco: colaboração, autonomia e 
protagonismo estudantil a partir da socialização de conhecimentos em 
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administração, por meio da rádio e mídias sociais. Sob a coordenação 
do Profa. Dra. Ana Karine Loula Torres Rocha. 

A Uneb também possibilitou assumir a monitor de ensino nas 
seguintes disciplinas: Currículo sob coordenação da Profa. Dra. Ema-
nuela Oliveira Carvalho Dourado e na disciplina de Gestão Educacional 
sob coordenação da Profa. Dra. Ana Karine Loula Torres Rocha, a par-
ticipação como monitor dessas disciplinas instigou meu interesse pela 
docência no ensino superior que hoje já se tornou um sonho que irei 
persistir para realizar. 

Sou integrante do grupo de pesquisa Conpeeja onde consigo 
estudar e conhecer sobre a Educação de Jovens e Adultos visto que o 
curso de Pedagogia não contribui para aprofundamento neste campo 
de conhecimento. 

Além disso tudo, encontro tempo para exercer o protagonismo 
discente nas estruturas administrativas da universidade qual hoje eu 
sou membro do Conselho Departamental que é a última instância 
deliberativa da universidade, além de ser representante discente geral 
da Coordenação de Estágio da Uneb, também participando de várias 
comissões. A minha dedicação para a Universidade é total, e eu a vivo 
diariamente, e desta forma compreendo que minha formação ocorre 
intensamente dentro e fora da sala de aula, sendo respeitado por 
colegas e professores.

FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO

Hoje quase na metade do curso ainda não processei a infor-
mação que estou me tornando um professor, e quando falo isso a 
primeira coisa que me recordo é o meu percurso na educação básica e 
as metodologias dos professores, por isso, sempre me pergunto “que 
professor estou me tornando” e creio que essa seja uma pergunta que 
todos devem carregar consigo até após a conclusão da licenciatura. 
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Eu vejo na minha formação que não quero ser igual alguns dos 
meus professores de Ensino Médio desmotivados e até despreparados 
para atuar em algumas disciplinas. Não sei o motivo, pois cada realida-
de tem a sua história, mas estou buscando construir a minha utilizando 
como referência aqueles que mais me inspiram. 

Minha formação na Uneb está sendo bastante completa, além 
de ter um aliado imprescindível para minha formação que é colocar a 
teoria em prática, eu mesmo amo a minha a formação em Pedagogia, 
mesmo tento um alto grau de exigência, eu sinto que sairei do Ensino 
Superior com o necessário para iniciar meu caminho na docência, 
percebo também o zelo com qual meus professores tratam à docência 
principalmente quando se trata de avaliação e didática. 

Creio que o que mais me traumatizou durante a educação 
básica foi justamente esses dois quesitos “avaliação e didática”, pois 
poucos dos meus professores tinham uma didática necessária para 
poder ensinar os conteúdos das aulas, principalmente em matemática, 
inglês e física. O fato mais interessante que durante esses anos tendo 
dificuldade com essas disciplinas as coordenadoras pedagógicas davam 
a desculpa que o problema estava em mim, na minha imperatividade e 
baixa concentração, isso me chateava muito, porém minha mãe com-
preendia o caso e sempre me colocava em reforço pedagógico. Eu não 
entendo como este mesmo diagnóstico não afetava meu desempenho 
em outras áreas de conhecimento. 

Hoje com o conhecimento que a universidade me proporciona, 
posso deduzir que se a didática era insatisfatória para transmitir o con-
teúdo e as avalições daquelas disciplinas não eram boas, então logo, 
os rendimentos dos estudantes eram prejudicados. As provas sempre 
tinham o mesmo perfil, questões abertas com exigência dos cálculos 
e fórmulas das mesmas maneiras que se encontravam nos módulos e 
eram apresentados durante as aulas. Tudo muito técnico sem explorar 
compreensão e construção do raciocínio lógico, muita cópia do pensa-
mento do professor. 
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Em matemática mesmo o professor fazendo revisões de fórmu-
las não favorecia o aprender. Ele também deixava claro que se não 
tivesse naquele padrão as questões seriam desconsideradas, entretan-
to sabemos que nem sempre existe uma maneira única de alcançar 
a resolução de um determinado problema, porém não tinha como 
argumentar com os professores, vistos que, eles eram apoiados pelas 
coordenações. O tom de ameaça e medo fica declarado, e tínhamos 
que copiar o pensamento do professor para conseguir responder as 
provas e ter bons resultados em notas. Para Luckesi,

Na avaliação nós não precisamos julgar, necessitamos 
isto sim, de diagnosticar, tendo em vista encontrar 
soluções mais adequadas e mais satisfatórias para os 
impasses e dificuldades. Para isso, não é necessário nem 
ameaça, nem castigo, mas sim acolhimento e confronta-
ção amorosa (LUCKESI, 2005, p. 33).

Posto essa citação creio que seria melhor para o professor e a 
turma seguir por esse caminho de diálogos e contribuição até chegar 
em uma maneira de avaliar que pudesse compreender toda a vasta 
diversidade de alunos que tinham na classe e que não estavam satis-
feitos com a forma de avaliar do professor, mas o mesmo não tinha 
interesse nessa questão. Nesse sentido, trazemos Hoffmann (1993) 
que esclarece:

O processo avaliativo não deve estar centrado no en-
tendimento imediato pelo aluno das noções em estudo, 
ou no entendimento de todos em tempos equivalentes. 
Essencialmente, porque não há paradas ou retrocessos 
nos caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes 
estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e 
por caminhos singulares e únicos. O olhar do professor 
precisará abranger a diversidade de traçados, provocan-
do-os a progredir sempre.
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Como a situação exposta dá para compreender que o pensa-
mento dos professores não era esse colocado por Hoffmann (1993), 
pois os professores não se atentavam as diversidades da sala, mas 
somente no repassar o conteúdo e cumprir com o cronograma da 
coordenação pedagógica. Na terceira série do Ensino Médio ocorreu 
o ato mais grave que me marcou muito. Fui reprovado por conta que 
não copiei o modelo apresentado pelo professor para solucionar as 
questões matemáticas. Não aceitei a reprovação, fiz a denúncia e de-
pois de uma avaliação da equipe do setor pedagógico da Secretaria de 
Educação do estado da Bahia foi verificado as inconsistências e obtive 
minha aprovação em matemática. 

Na terceira série do Ensino Médio fui reprovado como narrei an-
teriormente e apresentei o processo necessário para o reconhecimento 
da injustiça que vivi, ficando claro, quanto a Avaliação pode prejudicar 
o estudante quando não acontece com consciência sobre os processos 
de aprendizagem e desenvolvimento das ações pedagógicas docentes.

DOCÊNCIA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A formação no curso de pedagogia vem elucidando e me 
ajudando a construir minha prática pedagógica, destaco a qualidade 
da minha formação na Uneb instituição essa que me proporciona 
uma aprendizagem de maneira teórica e pratica em quase todas as 
disciplinas, sem falar nos professores que além de renomados desen-
volve uma prática de ensino que desperta nosso olhar para a formação 
discente a partir da humanização, além de nos mostrar o cuidado que 
devemos tomar com a nossa didática e processos avaliativos. 

Espero compreender o ato de ensinar com responsabilidade, à 
docência é fundamental, pois implica na formação e/ou orientação de 
outros indivíduos, sempre levando em consideração todo o conheci-
mento e os saberes que os discentes já trazem consigo. Entendo que, 
nós discentes somos responsáveis por nossa formação e trabalhamos 
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juntos com os professores, assim fica claro que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar a possibilidade para sua produção ou cons-
trução como cita Freire (1996). 

Vejo-me em breve como um pedagogo ciente do seu papel na 
sociedade que desempenha aquilo que prega, que ao longo do percur-
so não deve se conformar com os erros e se acomodar, pois não sou 
demagogo e tenho responsabilidade sobre minha caminhada docente. 
Tenho comprometimento com minhas origens e quero ser um pedago-
go voltado para contribuir no desenvolvimento da educação do meu 
território de identidade que tanto defendo. Quero ser um pedagogo 
que preze pela ética e compromisso e espero conseguir alcançar meu 
objetivo de atuar na área da gestão aonde eu vejo que está boa parte 
das complicações e empecilhos para o desenvolvimento da educação.

REFLEXÕES

Depois de todo esse percurso reflito a educação atual, edu-
cação essa que vem enfrentando muitas dificuldades e arrochos, o 
governo muito mexe, mas pouco melhora. A falta de estrutura, a 
reformulação de componentes curriculares, a desvalorização dos 
professores e trabalhadores da área, e muito mais vem prejudicando 
o desenvolvimento da educação, receio em um futuro próximo, uma 
educação totalmente defasada.

Contudo estou convencido que depois de toda a vivencia, 
formação e inconformação com a educação atual estou totalmente 
motivado para ir ao enfretamento e desenvolver um bom trabalho 
pois, ao ver os nossos ambientes de formação em condições precárias 
e estar percebendo que muitas vezes a educação se torna obsoleta 
por falta de uma correta intervenção, isso me motiva e me faz ter o 
cuidado na minha formação para não cometer tais erros, e cria em 
mim o desejo de mudança.
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Quem escolheu ser professor, escolheu a mais im-
possível, mas também a mais necessária, de todas as 
profissões. E sabe que não vale a pena acreditar que 
podemos tudo, que podemos tudo transformar. Não 
podemos. Mas podemos alguma coisa é, muitas vezes, a 
“coisa decisiva” na vida das nossas crianças e dos nossos 
jovens (NÓVOA, 1995).

Portanto, após apresentar meu percurso formativo e ensejos 
até aqui, vejo que ainda falta um longo caminho a ser seguido, mas 
tenho certeza que chegar lá não será fácil, mas conseguirei. Muito 
tem que se fazer na educação e para isso temos que assumir o pro-
tagonismo, espero que em um futuro próximo os problemas como 
evasão, infraestrutura, financiamento, formação docente entre tantos 
sejam resolvidos para assim desenvolver e garantir uma educação de 
qualidade e para todos como a garante a Constituição Federal (1988) 
garante no Art. 5º. 

O meu sonho de um dia mudar realidade educacional do nosso 
território de identidade não é um sonho fácil, mas tenho a certeza de 
que com a ajuda de outras pessoas conseguiremos.
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CAMINHOS DE ESCRITA E  
ESCUTA COM AS NARRATIVAS 

BIOGRÁFICAS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE QUÍMICA

Assicleide da Silva Brito
Maria Luiza de Araújo Gastal

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os caminhos iniciais de 
um grupo de professores de química com a escrita e partilha das narrativas 
biográficas. Damos ênfase, nesse momento, aos fios exercício de escuta e 
reflexão; reviver memórias; trocar experiências provenientes dos nossos pas-
sos iniciais com a pesquisa narrativa e o método biográfico. Os participantes 
foram cinco professores de Química. A interpretação das narrativas partiu da 
compreensão hermenêutica na investigação, buscando organizar alguns fios 
que teceram nossas formações. A partir das reflexões, compreendemos que 
os primeiros passos com as narrativas biográficas foram de fazer o exercício 
da escrita e da escuta sensível. O ato de contar as histórias nos permitiu 
reviver memórias, escolher palavras que deram sentido aos significados que 
atribuímos ao momento e esse percurso no narrar permitiu refletir sobre os 
acontecimentos, levando em consideração que a formação docente se dá na 
construção das imagens de si. 
Palavras-chave: Pesquisa Narrativa. Narrativas Biográficas. Formação de 
Professores.
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa biográfica e narrativa está adquirindo cada vez mais 
relevância como metodologia de investigação no campo da educação. 
Com Ferrarroti (2010) e Josso (2010a), entendemos que o trabalho com 
o método biográfico reivindica a subjetividade, permitindo conhecer a 
realidade dentro de um contexto do singular e individual, que é cons-
tituído historicamente e em interação com o contexto social. Também 
permite que os indivíduos identifiquem em sua própria história de vida 
aquilo que realmente foi formador, e que esse processo de reconheci-
mento seja autônomo e consciente. 

No contexto da formação de professores, as reflexões sobre 
narrativas (auto)biográficas, saberes e formação docente também se 
relacionam com o processo de constituição da identidade dos pro-
fessores. Encontramos trabalhos como os de Souza (2006) e Teixeira 
(2010) que destacam essa formação profissional como algo contínuo e 
permanente, na qual os professores têm a possibilidade de se identi-
ficar com as ideias sobre ser professor, a partir das relações que esta-
belecem com os diferentes aspectos socioculturais que encontramos 
na profissão. 

No sentido de compreender o caminho de (trans)formação dos 
professores ao longo das suas experiências profissionais e as reflexões 
sobre o ensino de Química, realizamos um estudo fruto da tese de 
doutorado da primeira autora sob orientação da segunda. A pesquisa 
foi desenvolvida no âmbito da abordagem biográfica, trabalhando com 
“biografias educativas” em uma perspectiva formativa (JOSSO, 2010a). 
Buscamos a construção de uma rede chamada Requebra1 (Rede de 
Educadores de Química do Brasil) como espaço para professores com-
partilharem e refletirem os significados atribuídos às suas expectativas 
profissionais, suas visões sobre a docência, seus saberes e a prática 
profissional ao longo da travessia da vida. 
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O presente trabalho tem como objetivo trazer reflexões sobre 
os caminhos iniciais de um grupo de professores de química com a 
escrita e partilha das narrativas biográficas. Damos ênfase, nesse mo-
mento, aos fios exercício de escuta e reflexão; reviver memórias; trocar 
experiências provenientes dos nossos passos iniciais com a pesquisa 
narrativa e o método biográfico. Ao longo das discussões apresenta-
das, dialogamos com alguns autores que orientaram a interpretação 
desse processo de formação.

CAMINHOS DE CONSTRUÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa se desenvolveu no escopo da abordagem biográ-
fica, para compreender os processos de formação profissional de um 
grupo de professores de Química, a partir dos trabalhos de Ferrarotti 
(2010), Josso (2010a) e Delory-Momberger (2011, 2012). 

A abordagem biográfica é um dos elementos desse movimento 
da pesquisa-formação que Josso (2010b, p. 141) descreve como “uma 
experiência a ser elaborada para que quem nela estiver empenhado 
possa participar de uma reflexão teórica sobre a formação e os proces-
sos por meio dos quais ela se dá a conhecer”. No âmbito da construção 
dessa experiência que organizamos está proposta de trabalho formati-
vo que parte da utilização das narrativas como momento biográfico que 
reivindica a subjetividade dos sujeitos que as produzem no trabalho de 
reflexão sobre si e sobre sua prática profissional, bem como na relação 
que esses professores podem construir o saber da experiência.

Participaram desse estudo cinco sujeitos que estão atuando 
nas redes pública e particular de ensino na Educação Básica e no En-
sino Superior como professores de Química. Três deles continuam em 
sua cidade de origem, em Itabaiana-SE, onde cursaram a graduação, e 
dois atuam como professores na Educação Superior, uma em Feira de 
Santana-BA e outro em Macapá-AP. A primeira autora desta pesquisa 
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também assumiu um papel de informante na construção do trabalho. 
Os nomes usados ao longo do trabalho são os respectivos nomes dos 
participantes, pois assumimos a identificação de nossas histórias. So-
mos Assicleide, Gladston, Ramon, Danilo e Joeliton. 

Os momentos de formação foram orientados a partir de “bio-
grafias educativas” em uma perspectiva formativa (JOSSO, 2010a). 
O processo foi pensado por meio da escrita e partilha de narrativas; 
reflexão sobre as próprias experiências; e conscientização sobre a car-
reira profissional. Produzimos narrativas orais e escritas, e utilizamos, 
também, as anotações do caderno de campo, bem como a interação 
no trabalho em grupo, registrada nas gravações. 

Com vistas à interpretação das narrativas, utilizamo-nos da 
análise hermenêutica (RICOEUR, 2010) para reivindicar o sentido das 
palavras, das narrativas e dos fios que atravessaram nossas histórias. 
Ao interpretar as narrativas, consideramos as relações entre os profes-
sores, os elementos sociais e sua historicidade. Houve uma leitura dos 
conteúdos presentes nas narrativas e identificação de alguns temas 
principais sobre o percurso de formação e experiências profissionais. 
Diante desse enredo, procuramos desenrolar o ato de contar as histó-
rias, descrever os acontecimentos e compreender as relações que (re)
construímos nas reconfigurações das histórias narradas. 

Realizamos dez encontros de formação. Desses encontros e 
interpretações das narrativas sugiram alguns fios que construíram nos-
sas histórias: exercício de escuta e reflexão; reviver memórias; trocar 
experiências; ser professor/a; a licenciatura, a escola e a formação 
continuada; mudanças e novos caminhos; a diversidade na escola; 
Campus de expansão em Sergipe; ser gestor escolar; relação profes-
sor-aluno-escola. A partir desses fios vamos tecer este artigo dando 
ênfase aos fios exercício de escuta e reflexão; reviver memórias; trocar 
experiências provenientes dos nossos passos iniciais com a pesquisa 
narrativa e o método biográfico.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Connelly e Clandinin (1995), a narrativa é utilizada 
cada vez mais nas investigações em educação porque ela é contadora 
e (re)construtora de histórias pessoais e sociais. O professor e o aluno 
são contadores e, também, personagens das histórias educativas. A 
narrativa também é uma forma de caracterizar os fenômenos das 
experiências educativas. 

 O trabalho com as narrativas nos estudos educativos pode ser 
desenvolvido em uma perspectiva de investigação colaborativa, em 
uma relação entre o investigador e os participantes, no sentido da 
constituição de uma comunidade mútua de aprendizagem e reflexão 
sobre as experiências (CONNELLY; CLANDININ, 1995). Assim, durante 
a realização dos encontros com os professores, explicamos que minha 
participação (primeira autora, cuja participação será apresentada, 
nesta seção, na primeira pessoa do singular) seria de pesquisadora 
que orientava as dinâmicas e, também, de professora que refletiria e 
compartilharia suas experiências nesse trabalho colaborativo. Então, 
optei por trazer minhas narrativas, sentimentos e reflexões, ao mesmo 
tempo em que convidei os professores a apresentarem seus sentimen-
tos com a escrita e a partilha das suas experiências no grupo.

[...] la naturaleza colaborativa del proceso de investigaci-
ón desde el punto de vista de que todos los participantes 
se ven a sí mismos como miembros de una comunidad 
que tiene valor para ambos, para investigadores y 
practicantes, para la teoría y para lá práctica (CONNELLY; 
CLANDININ, 1995, p. 19).

Devido ao fato de termos sido colegas durante a Licenciatura em 
Química e parceiros em vários outros trabalhos de pesquisa e extensão, 
essa relação colaborativa e essa comunidade já existia informalmente 
nas redes sociais e em nossas conversas em grupo. O que diferenciava 
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nossa comunidade agora era que o fato de que poderíamos trocar 
nossas experiências, reviver memórias da nossa formação e atuação 
profissional, refletir sobre as nossas concepções da atividade docente 
de forma orientada com a escrita e partilha de narrativas dentro do 
método biográfico. 

Os momentos biográficos foram construídos por meio de narra-
tivas, tomando como referência a compreensão da biografia educativa 
de Josso (2010a), que expressa esse momento como algo que vai além 
da narração de uma história, sendo uma oportunidade de reflexão so-
bre a escrita que pode levar o participante a ressignificar sua formação.

Levamos em consideração também a dimensão formativa da 
narrativa apresentada por Delory-Momberger (2011), em que o ato 
de narrar permite dar forma à experiência, pois por meio dele damos 
significado a acontecimentos e experiências que vivemos. O poder da 
formação está em nós mesmos e em nossa narrativa, é por ela que 
organizamos nossas ações, construímos relações com os diferentes 
saberes e transformamos os acontecimentos. Como enfatiza Delory-
-Momberger (2011, p. 341), as narrativas dão forma às vivências e 
experiências humanas:

[...] a narração não é somente o sistema simbólico pelo 
qual os indivíduos conseguem expressar o sentimento 
de sua existência: a narração é também o espaço em 
que o ser humano se forma, elabora e experimenta sua 
história de vida.

Ainda para essa autora, a construção biográfica da experiência é

[...] per se uma aprendizagem, sendo que o indivíduo 
mobiliza, como em toda aprendizagem, os recursos 
biográficos adquiridos em suas experiências prévias para 
apreender o que as circunstâncias da vida suscitam e in-
tegrá-lo no sistema construído de suas representações e 
saberes biográficos (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 341).
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A construção biográfica da experiência é, assim, um momento de 
aprendizagem, por organizar de forma temporal os aprendizados cons-
tituídos dentro de uma história. É o lugar onde estruturamos e inter-
pretamos os sentidos que atribuímos às nossas vivências. De tal modo, 
consideramos dentro da rede nossa experiência como um processo 
contínuo, que depende das experiências anteriores, da forma como a 
reconhecemos e interpretamos dentro de um trabalho biográfico. 

Assim, espelhamo-nos na construção da escrita, escuta e 
reflexão compartilhada de narrativas biográficas de um grupo de pro-
fessores de Química. Levamos em consideração os questionamentos, 
escolhas e visões profissionais para construção das temáticas gerado-
ras que nortearam o trabalho na rede. 

Iniciamos com a escrita e partilha da narrativa “De onde vim? 
Onde estou? E, para onde vou?”. Cada professor escreveu sua narra-
tiva individualmente e, ao longo dos encontros, realizamos leituras e 
conversas sobre os fios que apareciam nas histórias e reflexões sobre 
nosso processo de (re)construção da identidade docente. Nesses 
momentos, foram iniciados os primeiros passos de exercício de escuta 
e reflexão; reviver memórias e trocar experiências da formação acadê-
mica e atuação profissional. 

Nos primeiros encontros, expliquei a dinâmica: leríamos a nossa 
narrativa em grupo e a seguir conversaríamos sobre o que o colega havia 
escrito. Então, comecei a leitura de minha narrativa sobre os três temas 
citados acima. Organizei minha narrativa trazendo elementos de minha 
origem familiar e da região em que nasci para representar o tema “de 
onde eu vim?”, depois contei sobre minha atuação profissional e for-
mação continuada para caracterizar “onde estou?” e, por fim, expressei 
minhas expectativas futuras para contar “para onde vou?”. Nesse mo-
mento, “eu senti um anseio deles por me ouvir. Que eu começasse para 
que eles entendessem esse exercício do grupo” (Assicleide).
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Eu, Assicleide, vim de uma cidade chamada Itabaiana, 
município de Sergipe. Vim de uma família constituída 
por cinco pessoas, minha mãe professora, pedagoga 
já aposentada, meu pai era feirante e hoje já está 
aposentado e mais dois irmãos, minha irmã formada 
em contabilidade e meu irmão que faz faculdade de En-
genharia de Produção e Logística. A minha mãe sempre 
incentivou os filhos a estudarem, pois sempre dizia que 
era estudando que conseguiríamos algo na vida. Então, 
durante a minha vida, sempre fui incentivada, pela 
minha mãe, a estudar muito para ter uma profissão no 
futuro e ter meu próprio sustento (Assicleide).
No início, não tinha pretensão em ser professora. Fazia 
parte da primeira turma daquele campus. Na verdade, 
não conhecia nada desse universo acadêmico. Nunca 
havia entrado em uma universidade. Tudo era novo 
para mim, as disciplinas, os professores, a organização 
do campus. Por ser a primeira turma, éramos cinquenta 
alunos dentro da sala. Tínhamos uma grande proximi-
dade na hora de estudar, de lanchar e desenvolver as 
atividades (Assicleide).
Hoje, com um ano e meio de doutorado e morando em 
Brasília, pude viver muita coisa, conhecer outras pesso-
as, fazer grandes amizades e aprender coisas novas. O 
fato de estar na UnB me aproximou de outras discussões 
e de pesquisadores renomados na área. Essas experi-
ências estão sendo muito gratificantes para a minha 
formação profissional e pessoal, apesar de a distância 
da família contar em muitos momentos. [...] Quero ir 
atrás das oportunidades que surgirem para a minha vida 
e continuar ajudando a minha família (Assicleide).

Nesses trechos da narrativa apresento elementos de meu per-
curso pessoal e profissional, com influências/incentivos, reflexões ou 
escolhas a partir dos atravessamentos da vida. Esses três temas eram 
livres – os professores poderiam falar sobre qualquer aspecto que 
desejassem. Como minha narrativa já estava mergulhada nas leituras 
sobre a formação de professores, o trabalho com as narrativas biográfi-
cas e o saber da experiência, procurei trazer elementos que pudessem 
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contribuir para minhas reflexões profissionais. Mas salientei, ao longo 
dos encontros, que os professores estavam livres para escrever sobre 
o que desejassem. 

Os professores não trouxeram reflexões sobre minha narrativa 
nesse primeiro encontro. O ato de refletir com o outro ou com nossas 
histórias não é tão simples, pois precisamos estar abertos à escuta, à 
narrativa e às palavras usadas para contar a história. O exercício de 
reflexão era ainda uma etapa a ser trabalhada pelo grupo e estávamos 
iniciando as etapas de escrever, partilhar, conversar e refletir. 

Logo após a leitura de minha narrativa, Danilo fez a leitura 
da sua. Antes de ler, ele pontuou que havia escrito algo diferente do 
que eu havia escrito. Reforcei a fala de que não esperava que fosse 
igual e que a narrativa seria sobre aquilo que sentisse necessidade de 
escrever, a partir dos três temas. Ele também abordou, no início da sua 
narrativa, aspectos da sua cidade de origem e onde reside até hoje, 
aspectos familiares e a importância dos estudos. Ao longo da narrativa, 
relatou sobre sua infância acompanhando seu pai e tios no trabalho e 
sobre como os estudos também permearam sua vida.

Meu pai era marchante e minha mãe trabalhava no 
comércio local. Meus pais sempre buscaram oferecer 
educação de qualidade para mim e minha irmã. Sempre 
estudamos em escola particular (Colégio Dom Bosco), a 
nossa educação foi prioridade. Ainda criança, ia para o 
matadouro e para o mercado com pai. Porém, ele só me 
levava para estes locais após fazer todas as atividades 
da escola. Com 6 anos de idade, meu pai sofreu um 
acidente automobilístico e acabou falecendo (Danilo).
Sou professor de Química do Colégio Estadual Gover-
nador João Alves Filho, localizado na cidade de Areia 
Branca/SE. Orientador do PIBIC/Jr. Curso o doutorado 
em Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade 
Federal de Sergipe. [...] Pretendo concluir o doutorado 
no ano corrente. Com este título, concursos em institu-
tos federais e universidades estão em pauta, devido à 
falta de valorização na rede estadual de ensino (Danilo).
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Após Danilo fazer a leitura da sua narrativa, Gladston retomou 
lembranças da sua vida pessoal e profissional. Ouvir a história do outro 
permitiu que Gladston sentisse vontade de falar sobre a sua. É como 
se, ao compartilhar histórias, pudéssemos reviver nossas memórias 
e identificar acontecimentos semelhantes, que podem ser vistos de 
forma diferente por cada sujeito. 

Mas o objetivo, naquele momento, era ajudar Danilo a refletir 
sobre o que havia escrito e compartilhado conosco. Para isso, preci-
sávamos deixar nossas lembranças e nos debruçar sobre a história do 
Danilo. Observei o quanto esse momento de escuta e reflexão não 
seria fácil, precisaria ser exercitado entre nós. 

Nesse encontro, para ajudar os professores na dinâmica de 
trabalho com as narrativas, abordei sobre os momentos charneiras de 
Josso (2010a). Ao longo da explicação, identificamos na narrativa de 
Danilo o que poderia ser um momento charneira, que o levou a refletir 
sobre suas atitudes quanto aos estudos ainda jovem. Esse momento, 
como mostrado na narrativa acima, Danilo contou sua fase de rebeldia 
enquanto estudante na Educação Básica. 

A partir da narrativa do outro, percebemos que novas memórias 
foram revividas. Fizemos, durante o encontro, comparações da nossa 
relação com os alunos no contexto atual com lembranças no período 
em que eram alunos no Ensino Médio, expressando que o momento 
de lidar com alguns alunos considerados “indisciplinados”, relembram 
seu período de infância na escola. 

Após esse encontro e as leituras sobre a noção de experiência 
em Larrosa (2015), refletimos o quanto o florescer da experiência 
se torna mais difícil no momento atual, pois estamos carregados de 
informações, opiniões e atividades constantes que nos impedem 
de escutar e parar para pensar, para sentir, para olhar e cultivar os 
detalhes da vida.
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Enquanto escrevia essa narrativa, vários momentos 
foram passando na minha memória, sobre o que contar 
e como contar. Esse primeiro ato da escrita me fez parar 
para ver “minhas trajetórias” e refletir sobre como as 
contaria aos professores (Assicleide).

Eu precisei mudar a minha forma de agir quando comecei essa 
pesquisa, pois a rotina acadêmica me distanciou do encontro com a 
palavra, o sentimento e a escuta mais sensível ao que me acontecia. 
Nas leituras e escritas de minhas narrativas, comecei um exercício de 
reflexão sobre o que passava por mim, e foi com esse olhar que convi-
dei os professores para este trabalho. Possibilitar que nós pudéssemos 
ter momentos de parar para sentir e olhar o caminho do outro, ao 
mesmo tempo em que esse exercício estaria nos ajudando a cultivar a 
arte da experiência, não foi uma tarefa fácil. 

Ao me debruçar sobre nossas narrativas, percebi a importância 
da família e dos profissionais que passaram e nos convidaram a ampliar 
nossa visão de mundo. Tanto em minha história quanto na de Danilo, 
revivemos a importância do incentivo familiar para estudar – a figura 
da mãe que orienta seus filhos mostrando que o caminho do estudo 
levará a uma condição de vida melhor no futuro. Ao ingressarmos na 
graduação, tivemos a oportunidade de conhecer profissionais que 
reforçaram e incentivaram a continuidade desses estudos, fosse por 
meio das disciplinas, das pesquisas, das atividades de extensão ou das 
conversas informais, mostrando que é possível ser “outros”.

Nas conversas revivemos, algumas memórias de nossa for-
mação na licenciatura e no ensino de Química na educação básica, 
contamos sobre nossa relação familiar, nossas escolhas profissionais 
e visões sobre a docência. Os fios foram formando nossa rede de co-
municação, reflexão e formação. O início desse exercício de escrita, o 
reviver momentos da nossa história que foram formadores e recontá-
-las foi importante para uma tomada de consciência de nossa relação 
com o mundo e com quem podemos ser.
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Além disso, procuramos construir um caminho que reunisse 
essas experiências de forma a entender a (trans)formação desses pro-
fessores. Buscar essa construção não foi tarefa fácil, pela riqueza que a 
constituição humana apresenta em sua subjetividade, mas a partir do 
trabalho com as narrativas pudemos reviver histórias de vida desses 
professores, aproximando-nos de suas experiências

[...] A narrativa contempla a experiência contada pelo 
narrador e ouvida pelo outro, o ouvinte. Este, por sua 
vez, ao contar aquilo que ouviu, transforma-se ele 
mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua expe-
riência a história ouvida. A consonância com tal modo de 
pensar a experiência e a narrativa como a sua expressão, 
levam-nos a eleger a narrativa como uma técnica meto-
dológica apropriada aos estudos que se fundamentam 
nas ideias fenomenológicas e existenciais. Através da 
narrativa, podemos nos aproximar da experiência, 
tal como ela é vivida pelo narrador. A modalidade da 
narrativa mantém os valores e percepções presentes 
na experiência narrada, contidos na história do sujeito 
e transmitida naquele momento para o pesquisador. O 
narrador não “informa” sobre a sua experiência, mas 
conta sobre ela, dando oportunidade para que o outro 
a escute e a transforme de acordo com a sua interpreta-
ção, levando a experiência a uma maior amplitude, tal 
como acontece na narrativa (DUTRA, 2002, p. 373-374).
[...] A narrativa tem a capacidade de suscitar, nos seus ou-
vintes, os mais diversos conteúdos e estados emocionais, 
uma vez que, diferentemente da informação, ela não nos 
fornece respostas. Pelo contrário, a experiência vivida e 
transmitida pelo narrador nos sensibiliza, alcança-nos nos 
significados que atribuímos à experiência, assimilando-a 
de acordo com a nossa (DUTRA, 2002, p. 374).

Contar uma história nos permite reviver memórias, escolher 
palavras que deem sentido aos significados que atribuímos ao momen-
to e esse percurso no narrar permite refletir sobre os acontecimentos. 
O ato de ouvir e conversar com ou sobre a história permite que esse 
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movimento de reflexão continue. Então, a reflexão a que nos referimos 
ao longo deste trabalho comporta os movimentos internos que fize-
mos para contar nossas histórias. Para Chiené (2010), Josso (2010a) e 
Passeggi (2011), a reflexão possibilita um processo de formação para 
o sujeito, pois se aprofunda na articulação da pessoa com o espaço 
socializado e progride com o sentido que ela atribui aos acontecimen-
tos. O trabalho biográfico explica esse processo de reflexão, levando 
a compreender o processo de formação – com a reflexão biográfica 
encontramos marcos da historicidade do eu para compreender o mun-
do e a nós mesmos. “Por que penso desse modo sobre mim mesmo e 
sobre a vida?” (PASSEGGI, 2011, p. 149).

Foram encontros que envolveram a escrita, a socialização e a 
reflexão dos fios que passaram sobre nossa formação e atuação profis-
sional e, durante esse tempo, fomos convidados a parar para pensar, 
olhar, escutar, partilhar e refletir de forma mais compassiva, dando 
espaço e tempo as nossas experiências, pois, no mundo do excesso 
da informação e opinião, a promoção da experiência se torna cada vez 
mais difícil. 

Expressamos em uma narrativa escrita com todas as mãos dos 
participantes a seguintes reflexões sobre essa experiência na pesquisa:

A REQUEBRA permitiu encontros presenciais para revi-
ver esses nossos caminhos de formação. Em momentos 
de reflexão, aprendizado e descontração compartilha-
mos nossas atividades atuais, expectativas, dificuldades, 
caminhos percorridos, vivências profissionais com 
respeito e abertos ao aprendizado. A escrita, escuta e 
reflexão sobre nossas histórias e práticas levaram-nos 
a pensar as mudanças do início da formação inicial 
até hoje, refletir sobre nosso aprofundamento profis-
sional, (re)conhecer nossa prática pedagógica, avaliar 
as ações, saberes e expectativas pessoais. Além disso, 
os encontros contribuíram para resgatar aspectos das 
nossas vidas, muitas vezes, marginalizados no ambiente 
acadêmico. Poder contar nossas histórias nos coloca em 
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posição de parar para ouvir o outro, contemplar o que 
foi construído e olhar os desdobramentos que nossa 
formação pode trazer para entendermos nosso papel 
de professores-formadores e que precisamos está em 
constante movimento de fortalecimento das nossas prá-
ticas. Foi importante não nos sentirmos sozinhos e saber 
que contar sobre si levou-nos a (re)pensarmos práticas 
mais libertadoras que valorizem nossa relação com a 
profissão e a relação dos nossos alunos com o ensino de 
Química e com a carreira docente.

O início dos trabalhos na Requebra favoreceu um espaço de 
formação e reflexão sobre o nosso percurso pessoal e profissional: 
resgatar aspectos das nossas vidas, muitas vezes, marginalizados no 
ambiente acadêmico. Demos espaço para a subjetividade, permitindo 
conhecer nossa realidade singular, individual e historicamente cons-
truída na interação com o contexto sociocultural. Identificamos na 
nossa própria história aquilo que realmente foi formador e que esse 
processo possa continuar a ser reconhecido de forma autônoma e 
consciente (FERRAROTI, 2010; JOSSO, 2010a).

REFLEXÕES FINAIS 

Nossos primeiros passos com as narrativas biográficas foram fa-
zer o exercício da escrita e da escuta sensível. Quando iniciamos nossos 
encontros, reforçamos dois aspectos: a necessidade de escrever sobre 
momentos do percurso de formação e atuação profissional de forma 
livre, deixando a escolha de cada professor sobre os acontecimentos 
importantes de sua vida; e a importância de nos debruçarmos sobre a 
história do outro, pois embora, ao compartilhamos histórias podemos 
reviver nossas memórias e identificar acontecimentos semelhantes, a 
proposta era, num primeiro momento, ouvir a história do outro e os 
sentidos atribuídos a essa história e depois refletir, a partir das viven-
cias e dos saberes adquiridos, de forma coletiva. 
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Contar uma história nos permitiu reviver memórias, esco-
lher palavras que deram sentido aos significados que atribuímos ao 
momento e esse percurso no narrar permitiu refletir sobre os acon-
tecimentos. Durante esse período de trabalho reconhecemos, com 
o passar do tempo, o valor dos sentidos e das palavras em nossas 
histórias, levando em consideração que a formação docente se dá na 
construção das imagens de si. Foram formas distintas de ver nossas 
próprias histórias, entender suas riquezas e complexidades, dar tempo 
e espaço para ver quem nos tornamos a partir dos saberes que adqui-
rimos, das experiências que refletimos e de como nos constituímos 
enquanto professores. 

Esperamos que o trabalho desenvolvido na Requebra possa dar 
abertura para que outros professores e cursos de formação de professo-
res venham abrir espaço para a interpretação intersubjetiva e desenvol-
ver esse tipo de atividade na formação continuada de professores.
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NA TRILHA ENTRE LUGARES, 
ESTRADAS E CIDADES: OS CAMINHOS 
DA NARRATIVA NA FORMAÇÃO DE UM 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Leandro da Rocha

RESUMO
A partir da viagem por entre diversos lugares da memória a narrativa 
formativa vai se compondo e designando as nuances geográficas e profes-
sorais que estão presentes na minha história. Com o objetivo de entender 
melhor a trajetória do educador de geografia e outras nuances da ativi-
dade profissional utilizo do memorial de formação e da metodologia da 
pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly (2011) para responder sobre 
a possibilidade de contribuição de minha experiência de vida na atuação 
no magistério. De início na infância e passando por fatos da adolescência, 
juventude, universidade e outras circunstâncias a geografia vai se deline-
ando nos detalhes que apontam para a opção pela docência e auxiliam no 
entendimento da atuação prática. A narrativa permite uma jornada por 
entre histórias e desígnios que (re)significam e formam buscando entender 
o modo de ser e fazer enquanto professor. 
Palavras-chave: Geografia. Formação de Professores. Narrativa Docente.
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INTRODUÇÃO 

Convido você para transitar entre lugares cruciais na formação 
desse professor de geografia na sua recente atuação na educação de 
jovens e adultos da rede municipal de Araruama-RJ e na sua prática. 
A partir do ingresso no Programa de Pós-Graduação de Geografia 
(PPGGEO) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e 
na jornada de aulas, orientações, e com os impactos da pandemia do 
vírus Sars-CoV-2 (coronavírus 2) segui para essa investigação. 

Com o desencadeamento do isolamento social e a necessi-
dade de me resguardar em casa durante meses trouxe perspectivas, 
retrospectivas e introspectivas que auxiliaram no desenvolvimento de 
outros caminhos de pesquisa. A análise com base naquilo que Clandi-
nin e Connelly (2011) denominam de espaço tridimensional como uma 
movimentação por entre momentos num processo de escrita reflexiva. 

OBJETIVOS 

Como objetivo geral almejo a reflexão sobre o processo de 
formação enquanto educador de geografia. Tenho como objetivos 
específicos nesse artigo: refazer a trajetória enquanto docente pelo 
memorial de formação; refletir sobre as possibilidades e contribuições 
dessa prática no processo de compreensão docente em serviço. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Elaborei para essa investigação o seguinte questionamento: 
Quais as contribuições de minha experiência nas escolhas enquanto 
professor de geografia? Pretendo então, e venho assim caminhando, a 
partir do método da pesquisa narrativa me situar a partir do meu lugar 
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e por meio do espaço tridimensional desenhado por essa metodologia, 
entre o ir e vir retrospectiva, perspectiva e introspectivamente (CLANDI-
NIN; CONNELLY, 2011), pensar sobre as experiências da prática docente. 

Trago um recorte para elucidar a você, sobre esse gênero que de 
acordo com Fernandes e Prado (2010, p. 2): “O Memorial de Formação 
consiste em um gênero em que o autor é, ao mesmo tempo, narrador 
e personagem; é a narrativa da própria história que se constrói e (re)
constrói em um movimento ininterrupto do vir-a-ser gente, educador 
[...]”. Portanto, farei um percurso entre pontos distintos e passos im-
portantes que refletem na escolha e atuação profissional. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A geografia sempre esteve presente em minha vida desde a 
infância, podendo ser melhor esboçada pelo nascimento no município 
de Barra Mansa1 no sul do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente 
no ano de 1989, e principalmente a partir da decisão anos depois de 
retorno de meu pai a sua “terra natal”, localidade e residência de sua 
família, além da minha mãe. 

Com a mudança veio um duro golpe, a separação dos irmãos e a 
interrupção das festas e encontros dominicais. Além da pausa tempo-
rária dos estudos na “escolinha” do bairro, segui com meus pais rumo 
ao interior das Minas Gerais, mais precisamente para o município de 
Alto Jequitibá2.

1  Com o intuito de apresentar um aspecto que pudesse dimensionar geograficamente 
os municípios citados trarei a população estimada, que nesse caso é 184.833 pessoas. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/barra-mansa/panorama. Acesso 
em: 6 set. 2020. 
2  Apresenta uma população estimada nesse ano de 8.318 pessoas. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/alto-jequitiba/panorama. Acesso em: 6 
set. 2020. 
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A partir de então, a vida foi se desenhando por entre idas e 
vindas periódicas em uma duradoura conexão de interiores, num 
constante ir e vir por lugares e regiões. As paisagens modificavam das 
imediações da cidade do aço (como Volta Redonda é conhecida devido 
a Companhia Siderúrgica Nacional ou CSN) com seu comércio intenso, 
para as terras mineiras. O interior se revelou um Brasil rural daquela 
“cidadezinha” lá longe em que tudo funciona noutro ritmo.

Apesar de um memorial de formação, trago um trecho da 
análise em que Moreira (2013, p. 158) reflete sobre o teor geográfico 
presente nas obras literárias:

A literatura talvez seja a forma mais pura de apreensão 
da geograficidade. Nela a trama da experiência de espa-
ço-tempo da geograficidade aparece na forma direta e 
imediata das significações, grafada no imaginário e na 
linguagem do personagem. Daí a noção corrente de a 
literatura diferir da ciência pelo seu discurso livre e sim-
bólico, sem o rigorismo do método usado pela ciência. 
Um grande engano, como vimos.

O desenrolar da vida se dá sempre num espaço e tempo e nessa 
união temos a geograficidade que permeia as viagens e as diferenças e 
contrastes esboçadas em trechos na passagem do urbano para o rural 
e nas suas peculiaridades que seguirei contando e rememorando junto 
com vocês. 

As férias escolares foram marcadas pelas idas e vindas entre 
Minas Gerais e o Rio de Janeiro, saindo das lavouras de café mineiras 
até o urbano-industrial Sul fluminense. E foi assim que naturalizei 
os deslocamentos e os trouxe para a rotina, além de gostar de uma 
viagem. Muitos aspectos de nossa sociedade e suas características 
regionais eram reveladas por entre os quilômetros percorridos. 

No caminho a solidariedade e a gentileza eram companheiras 
de muitas viagens trazidas por meio de passageiros que costumavam 
lotar aqueles ônibus por horas a fio. Nesses idos tinha quem levasse 
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o café puro ou com leite, o biscoito de polvilho e até mesmo o pão 
de queijo, sempre como motivo de fugir do marasmo e dos preços 
elevados das paradas. 

Esse ponto lembro de uma leitura de Milton Santos (2007, p. 
29): “Na cidade, sobretudo na grande, os cimentos se dissolvem e mín-
guam as solidariedades ancestrais. Ali onde o dinheiro se torna a medi-
da de tudo, a economização da vida social impõe uma competitividade 
e um selvagismo crescentes”. A espontaneidade daquelas pessoas que 
se juntavam guloseimas e assim conversavam, comiam e evitavam de 
deixar o escasso e suado fruto do trabalho numa subversão socialista. 

A visita aos irmãos era um evento certo no calendário anual 
que eventualmente traziam uma amizade no caminho para conversar 
por entre curvas e sinuosidades das estradas que costuravam os mares 
de morros que se fazem presentes na composição dessas paisagens. O 
entendimento de domínio morfoclimático e fitogeográfico se refere a 
junção de características espaciais de grandes áreas, com milhares ou 
milhões de quilômetros quadrados, onde haja certa coesão entre rele-
vo, solo, vegetações e condições de clima e hidrológicas, ou seja, com 
integração entre paisagem e nuances ecológicas (AB’SÁBER, 2012).

O percurso era feito basicamente por entre cidades pequenas e 
com relativa distância do oceano, não havendo nenhuma barreira física 
considerável no caminho como serra ou qualquer outro relevo notável. 
Porém, transitava dentro de uma área de Mata Atlântica, apesar de sua 
presença tímida em meio a extensas áreas abertas para plantações e 
pastagens, ela era notada por entre cantos. 

Iniciando numa primeira série recheada de musicalidade na 
junção do B com o A para fazer o BA, B mais o E formando o BE, e 
assim por diante fui aos poucos me reinserindo no universo escolar e 
ganhando ferramentas para uma leitura de mundo. Aquela tia poderia 
ser definida como “plena” ou “poderosíssima”, conseguia entrelaçar e 
compartilhar da sua atenção, carinho e puxões de orelhas para todos 
os alunos. 
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Claro que daquela experiência veio um pouco da ideia român-
tica do magistério algo que vai na contramão a luta pela profissionali-
zação e reconhecimento dessa carreira que segundo um professor na 
graduação dizia em muitas de suas aulas é conhecida como “anjos”. 
Mas esse seu esforço docente em várias frentes extrapolava com cer-
teza a remuneração que ela recebia naquela prefeitura. 

Na realização do memorial ou qualquer outro tipo de pesquisa 
narrativa a ideia de se situar nos entremeios permite ao professor, 
pesquisador ou professor-pesquisador estar em um ir e vir, metaforica-
mente numa constante viagem, como numa constante entre Alto Jequi-
tibá x Barra Mansa, e nesse percurso repensar seus fazeres, métodos e 
práticas por meio de sua escrita, diálogo com autores e especialistas em 
um bate-papo acadêmico ou na troca entre os pares, diante das opções 
de composição textual (CLANDININ; CONNELLY, 2011). 

A tensão de navegar por entre momentos que entregam um 
pouco mais do “eu” e em outros que desnudam teias de relações que 
criamos junto com outras pessoas e, portanto, precisam ser (re)conta-
das com cautela, cuidado e respeito aos sujeitos atores e participantes 
dessa jornada formativa. 

Esse amor pela cidade natural fez com que desde a primeira série 
com a “tia” Silimar visse nos estudos uma oportunidade para me dedicar 
e futuramente voltar formado. Esse ideal construído a partir daquilo que 
se projetava da professora, família e conhecidos da educação como pos-
sibilidade de “ser alguém na vida”, de fato me colocou em movimento 
com sonhos a seguir, mas não propriamente garantiu algo. 

Vencer na vida pura e simplesmente por meio dos estudos colo-
ca o aluno como um objeto passível de investimento em educação que 
futuramente renderá. Isso mascara a questão da desigualdade social 
e de condições para permanência na educação. Diversos estudantes 
possuem dificuldades nas diversas regiões brasileiras, e só serve para 
uma aparente meritocracia e falsa possibilidade de ascensão social 
(FRIGOTTO, 2010). 
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Quando ainda estava em Minas Gerais, e durante muitos anos, 
um primo formado em geografia fazia o acompanhamento de alunos 
mais velhos que desejavam aprender a ler e escrever, era um trabalho 
sem fins lucrativos executado no terraço ou varanda de sua casa à noi-
te. Naquela localidade havia um público iminente para a EJA, seja pela 
evasão escolar, na falta de oportunidades e recursos de permanência 
de se manter. 

Na continuidade me lembro de um trabalho ainda na segunda 
série, para a então denominada disciplina de estudos sociais, união 
da história e geografia que causa arrepios nas duas áreas, no qual o 
requisito básico era a pesquisa e montagem de um cartaz sobre os 
meios de transportes, seja do ar, terra e água. 

Quando sentei a mesa de casa para começar a executar já 
com cartolina, revistas ganhadas de conhecidos, tesoura e cola, veio 
o desespero para organizar e compor tudo aquilo. A minha mãe veio 
tentar orientar a atividade sem êxito, mal compreendia os aspectos 
envolvidos e tem até hoje possui dificuldades na escrita e leitura, idem 
meu pai. O recém-chegado irmão em casa que salvou me auxiliando 
na composição do trabalho que figurou entre os mais bonitos da turma 
com elogios da professora, não poderia ser melhor! 

Porém, naquele episódio me escapava detalhes que apenas 
anos depois conseguiria dimensionar e, atualmente como professor 
que possui experiência com turmas da EJA posso compreender. O 
sentimento de aflição que meus pais viveram não podendo me ajudar 
devido a sua baixa ou nula escolaridade. Meu pai que atuou em diver-
sas atividades profissionais se destacando entre elas como pedreiro 
estudou até a quarta série, e a minha mãe com uma vida toda dedica-
da ao cuidado doméstico e com os filhos teve a experiência estudantil 
apenas da primeira e segunda séries. 

A conexão que vai se tecendo esses nós da história vão per-
mitindo a construção de uma teia de sentidos e a linha narrativa que 
tem em sua gênese a experiência da constituição desse professor de 
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geografia em sua atuação com jovens e adultos, principalmente. Nesse 
trecho destacado a seguir, Prado e Soligo (2007, p. 2) pontuam algumas 
nuances presentes num memorial de formação:

O propósito [...] é reunir algumas contribuições que 
permitam compreender melhor o memorial de for-
mação como um gênero textual privilegiado para que 
os educadores – enfrentando o desafio de assumir a 
palavra e tornar públicas as suas opiniões, inquietações, 
experiências e memórias – escrevam sobre o processo 
de formação e a prática profissional.

Aos poucos vou expondo marcas e dando sentidos a esse texto 
na intenção de (re)viver e (re)pensar minha experiência formativa 
enquanto educador. A possibilidade de buscar em outros tempos dis-
tantes e distintos situações que seguem inalteradas e agravadas pela 
desigualdade social podem e devem alternar as perspectivas do pensar 
e agir ao entrar na próxima turma. 

A maioria dos professores do ensino fundamental me marca-
ram com seus estilos, peculiaridades afetivas e emocionais, além dos 
aprendizados distintos suscitados por entre a conclusão dessa etapa. 
Com um olhar contemporâneo posso perceber a dificuldade para se 
adaptar a tradição religiosa e heteronormativa, felizmente essa forma 
é algo que não se faz necessário se moldar por inteiro. 

Obviamente que as minas gerais tem seu encanto, mas no con-
texto daquela experiência ficavam parcialmente nebulosos em todas 
as tramas juvenis. Posso dizer por exemplo que a vista do sítio onde 
morei durante todo esse período apresentava ao fundo a sinuosa Serra 
do Caparaó, e dois pontos saltavam aos olhos nos extremos da vista, 
primeiro o Pico do Cristal e noutro canto à direita o Pico da Bandeira, o 
ponto mais alto do Sudeste e o terceiro do Brasil. 

Mas esse período fez com que o diálogo se constituiu como 
algo fundamental nessa relação de professor e aluno e uma ponte para 
a abertura a tudo que era proposto em classe. Desde as pesquisas e 
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trabalhos em grupos que eventualmente demandavam uma reunião 
com colegas no contraturno até dinâmicas internas daquela instituição. 

A vivacidade e relevância dessas passagens me colocam a pen-
sar sobre as escolhas e seus reflexos nas atitudes enquanto professor, 
e assim trago para a composição esse trecho em que Tardif (2014, p. 
16, grifo do autor) escreve sobre o processo formador:

Nessa perspectiva, o saber dos professores parece estar 
assentado em transações constantes entre o que eles 
são (incluindo as emoções, a cognição, as expectativas, 
a história pessoal deles, etc.) e o que fazem. O ser e o 
agir, ou melhor, o que Eu sou e o que Eu faço ao ensinar, 
devem ser vistos aqui não como dois polos separados, 
mas como resultados dinâmicos das próprias transações 
inseridas no processo de trabalho escolar.

Nas memórias compartilhadas apareceram parte considerável 
do que constitui o que sou, fragmentos que auxiliam na montagem da 
visão de mundo e as expectativas e projeções sobre um futuro possível 
além do desejo de outra realidade. Em muitos momentos se ressaltam 
traços de antigos mestres e atitudes e valores que tive contato ao lon-
go dos anos. A concepção do autor sobre o saber dos professores traz 
nuances importantes para compreender nossos fazeres e dos colegas, 
essa ideia de embasarmos a partir de referências passadas e diversas 
vezes anteriores a nossa formação na graduação ganha relevância a 
partir dessa construção memorial. Basicamente somos uma junção em 
que se misturam nossa história, visão de mundo, formação, experiên-
cias e assim no final temos o resultado de tudo isso, sendo algo parcial 
e constantemente misturado num contínuo de acrescentar de algumas 
novidades, em porções distintas. 

Depois de novos sentidos, a partir do Ensino Médio fui em bus-
ca da geografia, algo impensável antes. O acesso ao ensino superior 
aconteceu tardiamente pelos fatores econômicos e também devido à 
ausência e o fechamento dessa licenciatura nas universidades do sul 
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fluminense. O ensino a distância (EaD), modalidade em que ingressei, 
tinha pouca adesão e a vontade de viver o pacote completo do presen-
cial e em sala seduzia.  E a próxima mudança trouxa essa experiência. 

Cruzeiro3 está estrategicamente situado próximo a outras 
unidades federativas, estando no estado de São Paulo, mas fazendo 
divisa com Minas Gerais e seus municípios de Passa Quatro, Delfim 
Moreira e Marmelópolis. Também perto de Resende, no Rio de 
Janeiro. Localizado no chamado fundo do vale do paraíba tem uma 
composição populacional diversa com mineiros, paulistas e cariocas. 
Economicamente depende de uma transnacional que opera em seu 
território e é uma grande empregadora, exercendo pressão pelo seu 
grau de influência na economia local, principalmente com base nos 
reflexos de seus movimentos de expansão, contratação ou demissão. 

A vinda de grandes empresas sempre é anunciada nos meios de 
comunicações e pelos representantes políticos como salvadoras desses 
povoados, um respiro de alívio em meio uma constante de caos para 
trazer grande quantidade de empregos e renda aos moradores e mi-
lhões de reais em investimentos. Porém, a realidade é a criação de uma 
forte dependência via esses postos de ocupação, iminente exploração 
de trabalho, desequilíbrios ambientais e enfim o lobby contra o poder 
público ameaçando ir embora e garantindo assim isenções e desonera-
ções fiscais e tributárias, além de outras vantagens (SANTOS, 2010). 

A cidade menina, como cruzeiro é conhecida, me presenteou 
com amigos e colegas que seguem presentes na minha vida, mas tam-
bém com um mestre, o professor Wilson Mendes. Conhecido nome da 
geografia cruzeirense causava calafrios nos graduandos e era sempre 
muito teatral e enfático em suas aulas, nos levando das risadas ao es-
panto. Em meu primeiro dia, por volta da metade de sua aula, em um 
momento repentino ele apontou o dedo na minha direção do tablado do 

3  A população estimada estava em 82.571 pessoas em 2020. Disponível em: https://
cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cruzeiro/panorama. Acesso em: 6 set. 2020. 
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laboratório de cartografia e disse: “Você tá pensando o que? Acha que é 
fácil? Quero ver se vai aguentar até o fim. Ser professor é complicado”. 

Como aluno recém-chegado no curso aquele momento foi de-
sesperador, ainda muito tímido devo ter ficado vermelho, translúcido 
e apagado. Porém, atitudes como essas são péssimas, mas no convívio 
percebia que era uma boa pessoa, e, por mais que pareça contraditório 
de alguma maneira, ele pensava estar preparando para uma realidade 
dura e difícil, assim como talvez tentando formar professores mais 
cautelosos com futuros estudantes. 

A exigência por conhecer alguns autores era expressa frequen-
temente em suas aulas: “Tem que ler Milton Santos, precisa ler Paulo 
Freire!”, foram reclames que aos poucos fui incorporando na rotina de 
estudos. Os seus ataques de reacionarismos me ajudaram a constituir 
um pensamento progressista e a desenvolver uma sensibilidade para a 
problemática social e as questões de desigualdade, minorias e outros 
debates necessários. 

A experiência no EaD com toda aquela bagagem já constituída 
foi fundamental para o alargamento das compreensões geográficas, 
foram dois longos anos de noites adentro nas leituras e atividades na 
plataforma e num constante de presença em encontros aos sábados. 
Nesse processo de conclusão uma nova mudança, então partindo para 
Guaratinguetá4, município próximo no mesmo vale do paraíba paulista, 
num roteiro pelas margens do Rio Paraíba do Sul. 

Por isso, como bem observado por Santos (2010) é uma área 
com uma dinâmica industrial pujante com a abertura de novos empre-
endimentos por entre esses municípios, mesmo nos períodos em que 
vigorem recessões econômicas e crises cíclicas. Esse novo desvelar da 
fase paulista ajudou a aprimorar os saberes enquanto futuro educador 
e geógrafo. 

4  População estimada no ano de 2020 em 122.505 pessoas. Disponível em: https://
cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guaratingueta/panorama. Acesso em: 6 set. 2020.
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Em uma dessas aventuras enquanto concurseiro fui aprovado 
e logo após chamado para assumir o cargo de docente em geografia. 
Enfim havia chegado o momento de estar em sala de aula como o pro-
fessor. Parti rumo ao calor da costa do sol ou região dos lagos, como 
é mais conhecida, e assim fixei residência em Araruama5, onde fui 
aprovado no concurso para professor de geografia da prefeitura Nos 
apertos e desafios do começo da profissão fui aprendendo e colocan-
do em questão os requisitos e conteúdos vistos ao longo da graduação, 
relembrando a teoria e o pouco de prática, contrastando com as dicas 
e modos de trabalho usados pelos novos colegas do lugar e outros que 
fiz ao longo desse caminho um tanto quanto longo. 

Diante de todas essas novidades trago um fragmento de Fer-
nandes e Prado (2010, p. 5):

Entendendo a escrita como um meio de reflexão e for-
mação, ela pode possibilitar: o relacionar de (no sentido 
de tecer) histórias individuais e histórias coletivas, a 
construção de conhecimentos comuns/coletivos a partir 
dessa tessitura e a reflexão da experiência e o resgate 
e registro da memória da escola e dos sujeitos da/na 
escola – evidenciando, assim, que também o sujeito da/
na escola se constitui em relação a outros sujeitos.

A escrita aparece agora sendo tecida por entre acontecimen-
tos distintos e relevantes e faz perceber a importância de todos na 
constituição e principalmente como as vidas se cruzam ainda mais 
profissionalmente. Naquele momento não utilizei de nenhuma forma 
de composição textual, porém pude acessar os saberes daqueles que 
estavam ao redor. 

Nesse processo de tecer minha teia de narrativas formativas 
percebo e aprendo com acontecimentos então guardados na memória 
e que nem sempre estiveram de fácil acesso. Relembro uma trajetória 

5  Município com uma população estimada em 134.293 pessoas. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/araruama/panorama. Acesso em: 6 set. 2020.
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de obstáculos superados e fatos vividos que constituem o meu “eu”. 
E assim percebo residir nele um conjunto de fragmentos de saberes 
e conhecimentos, parte de muitos “outros” que juntos constituímos 
nossas histórias em determinadas passagens. 

Um educador não é capaz de imaginar a potencialidade que 
uma atitude sua é possível perante seus alunos, de quanto pode ser 
motivador e imaginativo para aquele educando algo que para ele 
mesmo possa parecer banal, e ser inclusive como um divisor de águas 
provocando um impulso de transformação (FREIRE, 2011). 

A relação professor-aluno pode e deve ser sempre estimulada 
e bem pavimentada. Nunca esquecerei do recado sempre escrito na 
última página dos meus trabalhos de interpretação textual no Ensino 
Fundamental que a professora Sandra corrigia, e muito menos de 
quando na graduação fui chamado junto com outro colega de turma 
para sermos parabenizados pela qualidade de nossa resenha. 

A percepção do que deve ser dito é única e exclusivamente des-
te que vos encaminha por entre essas linhas. A opção pelos relatos e 
montagem do encaminhamento narrativo obedece a um prévio plane-
jamento, mas se depara com aprendizados e emoções, e deságua em 
ressignificações de vivências sendo transcritas num texto que informa 
e principalmente forma (PRADO; SOLIGO, 2007).

A realidade acaba sendo a maior formadora do professor e 
por meio dos relatos transcritos até esse momento se percebe que 
isso ocorreu em toda a carreira profissional, mas infelizmente não é 
exclusividade do magistério. Na época da graduação aprendemos a 
mediar/levar/tocar o processo de ensino-aprendizagem como se isso 
fosse feito com um objeto e não com um adolescente, jovem ou adulto 
que tenha problemas, necessidades, sonhos e até pesadelos, ou seja, 
um ser humano normal em sua complexidade que não é passivo.
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Figura 1 – Mapa da espacialidade narrativa.
Fonte: O autor.

Nessa trajetória em que momentos foram trazidas para criar 
esse constructo formativo e geógrafo transitei por entre localidades 
que permitiram dar espacialidade. A geografia sempre foi muito cons-
tante como pude demonstrar, desde os lugares em que tive a oportu-
nidade de estar e morar e na curiosidade nos mapas que compunham 
um atlas que ganhei nos idos dos 8 anos. 

O material cartográfico pode ter proporcionado uma mo-
tivação para ingressar na saga geográfica logo ainda novo. Diante 
desse ser na geografia resolvi representar todos esses lugares por 
onde morei e relatei a fim de propiciar a você leitor a possibilidade 
de criar seus sentidos a partir dessa narrativa visual e textual. Apro-
veitando para conhecer um pouco dessa região e se familiarizar com 
esse recurso tão usado pelas grandes empresas globais para nosso 
monitoramento de comportamento.
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CONCLUSÃO 

A intenção é que essa análise se torne um futuro texto acadêmi-
co-literário e assim seja lido e compartilhado por colegas professores, 
como uma possibilidade de reflexão sobre o trabalho pedagógico, a 
formação e a vida de um professor da/na escola pública brasileira. 

O reviver de memórias nessa narrativa docente e geógrafo me 
fez ressignificar experiências compreendendo melhor as alternativas 
didático-metodológicas feitas na sala de aula durante essa curta jor-
nada de apenas quatro anos. A escrita recontando fatos (re)formou 
aprendizados e posicionou outros um tanto quanto esquecidos nessas 
idas e vindas de passagens por vários lugares distintos. 

A potência que narrar sua vivência, história e trabalho possuem 
são exponenciais para a pesquisa e principalmente no caso do profes-
sor-pesquisador. No caso da debilidade de acesso a formação inicial e 
continuada/serviço esse gênero textual é uma alternativa crucial para 
elaborar as perspectivas e trajetórias profissionais.
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PARA ALÉM DA CASA, DO BAIRRO  
E DA ESCOLA, O MUNDO: TRÂNSITOS 

CULTURAIS, HISTÓRIAS DE VIDA  
E SABERES PROFISSIONAIS  

DE PROFESSORES

Marta Campos de Quadros
Yoshie Ussame Ferrari Leite

RESUMO
Este trabalho apresenta reflexões resultantes da pesquisa de pós-doutorado 
“Formação docente e saberes profissionais do professor: histórias de profes-
sores da rede pública de ensino de Presidente Prudente, SP” que objetivou (re)
conhecer processos formativos e práticas culturais, escolares e não escolares, 
que tenham produzido ao longo da vida saberes profissionais de professores 
de Ensino Fundamental das redes públicas de ensino prudentinas como con-
dição para o exercício do ofício docente na perspectiva de uma escola pública 
de qualidade e para todos. Aqui apresentamos um recorte destacando o 
papel atribuído aos trânsitos culturais que estes docentes experienciaram no 
decorrer da vida e que os formaram os professores que são. Está inscrito na 
perspectiva da pesquisa narrativa e busca (re)constituir as histórias de vida 
de seis professores por meio de entrevistas narrativas e toma como base 
teórica, além dos estudos referentes aos saberes profissionais de professo-
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res, o conceito de “lugares de aprendizagem” a partir de Ellsworth (2005). 
Desde as narrativas dos professores se constata que a escola aparece como 
lugar privilegiado de socialização dos saberes profissionais oriundos da sua 
própria experiência nos diferentes espaços da escola. Contudo, os trânsitos 
espaço-culturais compõem de forma significativa os saberes (de experiência) 
que sustentam as práticas pedagógicas dos professores colaboradores. 
Palavras-chave: Formação de Professores. Saberes Profissionais de Professo-
res. História de Vida. Trânsitos Espaço-Culturais. Lugares de Aprendizagem.

NOTAS INTRODUTÓRIAS: OFÍCIO DOS PROFESSORES E A 
ESCOLA CONTEMPORÂNEA 

“Eu estudei numa escola de periferia, que era o Doutor José 
Foz, ali na Vila Marcondes, que era uma escolinha bem empobrecida, 
[...], depois eu fui estudar...”; “Eu me sentava na mesa sozinha. [...]. Por 
ser negra. [...]. Por ter cabelo crespo... Apesar da minha mãe sempre 
me mandar arrumadinha...”; “Eu vejo isso, o aluno periférico, ele tem 
essa barreira geográfica, assim, de não conhecer a cidade porque está 
longe!”. Este tipo de afirmativa foi repetido reiteradas vezes pelas (os) 
seis professoras/es narradores que colaboraram para a efetivação da 
pesquisa “Formação Docente e Saberes Profissionais de Professores: 
Histórias de Professores da Rede Pública de Ensino de Presidente 
Prudente” desenvolvida por meio do PNPD-Capes, junto à FCT-Unesp, 
entre 2016 e 2018. 

O objetivo da pesquisa foi (re)conhecer os processos forma-
tivos e as práticas culturais, escolares e não escolares, que tenham 
produzido os saberes profissionais – da experiência, do conhecimento 
e pedagógicos – de professores de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
e Finais como condição para o exercício profissional na perspectiva 
de uma escola pública de qualidade. Aqui apresentamos um recorte, 
destacando o papel atribuído aos trânsitos espaço-culturais que estes 
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docentes experienciaram no decorrer da vida e que os formaram os 
professores que são, para além das culturas familiares, escolares e dos 
locais onde nasceram, pois inscritos em uma realidade histórica, social 
e coletiva que impacta suas identidades, suas ações e como produzem 
sentido para os seus saberes profissionais de professor. 

A investigação buscou vislumbrar caminhos para pensar a cena 
cotidiana das salas de aula de escolas públicas de Ensino Fundamental, 
principalmente considerando, como alertado por Nóvoa (2009), que 
a educação tem vivido tempos de incertezas e perplexidades e que 
mesmo diante da necessidade de mudanças, nem sempre seus rumos 
são definidos pois haveria um excesso de discursos, redundantes e re-
petitivos, que se traduziriam em uma “pobreza de práticas”. Diante de 
tal contexto, segundo o autor, “o campo da formação de professores 
está particularmente exposto a este efeito discursivo [...] que dificulta 
a emergência de modos alternativos de pensar e de agir” (NÓVOA, 
2009, s.p.). Nóvoa argumenta que é necessário fazer um esforço “para 
construir propostas educativas que nos façam sair deste círculo vicioso 
e nos ajudem a definir o futuro da formação de professores” (NÓVOA, 
2009, s.p.). 

Assim, apesar de ser comum o discurso de que a escola perma-
nece a mesma, consideramos que essa “estagnação” só se dá grosso 
modo no âmbito de sua estrutura física. Ratificar esse discurso seria, 
no mínimo, negar toda a evolução tecnológica e científica que se 
deu ao longo do tempo. Mais ainda, negar todos os movimentos que 
ocorreram em busca de uma educação pública gratuita e de qualidade, 
com acesso garantido à toda a população, principalmente à população 
brasileira menos favorecida social, cultural e economicamente. 

O ofício do professor, o ensino, bem como a escola não mudam 
no mesmo ritmo que tantos outros fenômenos e a escola e os profes-
sores em suas práticas têm tido muita dificuldade em se integrar às 
mudanças em curso, de fugirem ao “tradicionalismo” (TARDIF, 2012) 
e às novas regulações que a partir dos acontecimentos de 2016 na 
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esfera político-governamental têm imposto mudanças, muitas vezes 
contraditórias, nas condições de trabalho e formação inicial e conti-
nuada dos profissionais docentes. Contudo, a construção da imagem 
da escola e dos professores está articulada a uma dada sociedade, a 
um tempo e espaço específicos, que de certa forma produzem as prá-
ticas profissionais de professores e a forma como estas são valoradas 
(CUNHA, 2014). 

Essa maneira de tratar o profissional de educação que se 
tornou tradição em nosso país interfere diretamente em seu trabalho 
em sala de aula e, consequentemente, na qualidade da educação que 
é oferecida às crianças e jovens. Este modo de observar e analisar a 
escola e a ação docente é ainda mais interferente quando o foco está 
sobre às escolas públicas, comumente apontadas como ineficientes, 
sem estrutura e de baixa qualidade. 

O discurso de que todo o mal da educação é de responsabili-
dade única e exclusiva do professor e de sua formação inicial ainda é 
muito comum. Neste sentido, Leite (2011) destaca que mais elementos 
necessitam ser considerados e é importante que a formação de profes-
sores seja tratada de uma forma mais integral, sendo necessário que 
se compreenda o papel da escola pública para que se possa almejar a 
compreensão do verdadeiro papel do professor. 

Consideramos que para o professor trabalhar a formação de um 
aluno, importa como condição de possibilidade de sua ação docente 
os saberes profissionais que tenha construído a partir da sua formação 
acadêmica – conteúdos e métodos – e ao longo de sua vida na forma de 
experiência singular, individual ou grupal, contingente (LARROSA, 2015). 

Pensando sobre o docente e suas práticas, Cunha (2014) re-
gistra que há uma concordância entre professores e alunos por ela 
entrevistados sobre as características atribuídas aos bons professores. 
Argumenta que é importante apreender os “modelos” de bons pro-
fessores de forma contextualizada, pois por meio destas escolhas é 
possível identificar padrões de culturas [também escolares] 
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presentes numa sociedade através das diferentes tra-
jetórias de vida, levando em conta os processos de so-
cialização vividos e as influências recebidas, conscientes 
ou não, de diferentes grupos aos quais os indivíduos já 
pertenceram ou pertencem ainda (CUNHA, 2014, p. 47). 

Sobre o “bom professor”, mais contemporaneamente, Nóvoa 
(2009), comenta a impossibilidade de defini-lo sem cair nas listas in-
termináveis de atributos, mas aponta disposições que caracterizariam 
o trabalho docente nas sociedades contemporâneas, possibilitando a 
ligação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção iden-
titária dos professores:

assumir uma forte componente prática, centrada na 
aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, 
tendo como referência o trabalho escolar; passar para 
“dentro” da profissão, baseando-se na aquisição de uma 
cultura profissional e concedendo aos professores mais 
experientes um papel central na formação dos mais 
jovens; dedicar uma atenção especial às dimensões pes-
soais da profissão docente, trabalhando essa capacidade 
de relação e de comunicação que define o tacto pedagó-
gico; valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo 
da profissão, reforçando a importância dos projetos 
educativos de escola; e caracterizar-se por um princípio 
de responsabilidade social, favorecendo a comunicação 
pública e a participação profissional no espaço público da 
educação (NÓVOA, 2009, s.p., grifo nosso).

Desta forma, foi a partir do encontro com professores de dife-
rentes escolas que, procurando compreender como trabalhavam suas 
práticas profissionais docentes como possibilidades de ampliação dos 
conhecimentos prévios dos estudantes, questionamos sobre quem 
eram estes docentes, que saberes profissionais – da experiência, do 
conhecimento e pedagógicos (PIMENTA, 1999; TARDIF, 2012; TAR-
DIF; LESSARD, 2014) – necessitavam mobilizar para dar conta de sua 
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atividade profissional, tomada principalmente, como mediação do 
conhecimento disponível a partir de múltiplas fontes. 

Este texto parte então, em um contexto amplo de formação de 
professores, de indagações sobre como diferentes docentes trabalham 
suas práticas profissionais expandindo os conhecimentos prévios dos 
estudantes; sobre quais saberes – da experiência, do conhecimento e 
pedagógicos – necessitam mobilizar em sua atividade profissional; e 
ainda, sobre como alguns professores se constituíram bons professo-
res no decorrer de suas vidas, diferente de outros. 

HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Nesse sentido, trabalhar com narrativas que (re)constroem as 
histórias de vida de professores a partir de suas memórias, constitui 
um desafio metodológico pela diversidade de registros que no decor-
rer da pesquisa podem emergir. Arfuch (2013) da mesma forma que 
Bosi (2015), ao analisar as possibilidades de pesquisa com narrativas 
(auto)biográficas e memória, assinala que essas narrativas decorrem 
de processos reflexivos as vidas dos participantes da investigação, 
sejam eles narradores colaboradores ou pesquisadores. 

Para a realização desta investigação na perspectiva da pesquisa 
narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2015), inspiradas em Cunha (2014) e 
Nóvoa (2009), a partir do estabelecimento das imagens em circulação 
no campo da educação, estabelecemos as características do que é 
considerado um “bom professor”, bem como verificamos quais seriam 
suas práticas a partir das histórias que contam (CONTRERAS, 2016). 

Assim, por indicação dos diversos atores que compõem a co-
munidade escolar de Presidente Prudente, município da região oeste 
do estado de São Paulo, selecionamos e ouvimos seis professores 
narradores, quatro mulheres e dois homens, considerados “bons 
professores”. Por meio de entrevistas narrativas em profundidade, 
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desenvolvidas em três encontros de aproximadamente 2 horas cada 
um, construímos suas histórias de vida, pois como aponta Larrosa 
(2015) são as narrativas, linguagens da experiência que nos possibili-
tam conhecer sujeitos individuais e coletivos e suas práticas (diríamos 
profissionais) cotidianas. 

Estes docentes narradores tinham idades entre 55 e 31 anos, 
graduados em diferentes licenciaturas – Pedagogia, Geografia, Artes 
Visuais, História, Letras e Matemática – em universidades públicas 
e privadas principalmente da região oeste paulista, mas também de 
outras regiões do estado paulista, outros estados e país. Alguns acu-
mulavam a formação pedagógica recebida a partir de cursos em nível 
médio de Magistério ou em Nível Superior a partir de uma segunda 
graduação em Pedagogia. Todos já eram professores experientes com 
mais de cinco anos de exercício profissional. Contreras (2016) defende 
que é necessário aprofundar narrativamente a educação, pois a partir 
das narrativas tecidas pelos docentes é possível (re)conhecer quais 
imagens de professor tinham construído aqueles profissionais; quais 
as características atribuídas ao bom e ao mau professor e quais as suas 
expectativas relativamente à sua prática como professor. 

Interessa aqui destacar que todos os seis professores cursa-
ram os primeiros anos de escola em redes públicas, geralmente em 
escolas menores, localizadas no próprio bairro de residência, em que 
os colegas eram também integrantes da comunidade próxima. Duas 
professoras iniciaram sua escolarização na cidade de São Paulo. Dé-
bora, graduada em Letras, com 17 anos de carreira, deixou a capital 
do estado indo residir no interior por contingências familiares antes 
de finalizar os anos iniciais do ensino fundamental. Brena, também 
graduada em Letras, com seis anos de experiência, cursa todo o Ensino 
Fundamental na cidade de São Paulo, mas no primeiro ano do ensino 
médio, também por contingências familiares se muda para o Japão, 
retornando somente no final desta etapa da escolarização. Adriano, 
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graduado em História, inicia sua escolarização no interior paranaense, 
para logo depois se mudar para Presidente Prudente. 

Em nosso estudo, quase invariavelmente, os professores-nar-
radores retomavam suas experiências em outros espaços e tempos 
escolares desde a infância para traçarem um perfil do professor que 
gostariam de ser ou ter sido. Alguns deles iniciavam a narrativa com 
afirmações como esta da professora Débora: “Não tive professores 
que me marcaram. A minha educação foi totalmente tradicional, de 
professores que repreendiam de forma bem rígida o aluno, né”. Mas 
que na sequência da conversa fazia referência a alguma situação ou 
professor cuja prática docente havia afetado a sua formação durante a 
trajetória escolar.

Aí eu sentava e todo mundo já me excluía. Eu me sentava 
na mesa sozinha. Era raro eu me sentar com alguém ou 
alguém sentar comigo. Por ser negra, [...]. Por ter o cabe-
lo crespo [...] Apesar da minha mãe sempre me mandar 
muito arrumadinha para a escola, mas as crianças, elas 
faziam isso. O que mais. Eram poucas as amizades que 
eu tinha, às vezes até de outras salas. E por que que 
piorava a minha situação? Por isso que eu vigio para não 
fazer isso com os meus alunos. Eu era muito boa aluna 
(Excerto Débora, 2017).

Destacamos que este trabalho de rememoração ocorreu a partir 
das “experiências sofridas”, no sentido empregado por Larrosa (2015), 
quando afirma que a experiência é algo que nos passa, nos atinge, nos 
conforma em um processo de padecimento no interior do qual somos 
interpelados, nos constituindo simultaneamente em pacientes e agen-
tes de movimentos de transformação. Segundo este autor, o sujeito da 
experiência está aberto à transformação e este processo exige o que 
denomina gesto de interrupção, ou seja, “parar para pensar, parar para 
olhar, parar para escutar” (LARROSA, 2002, p. 24) a si e ao outro. 
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Houssaye (2004 apud TEIXEIRA, 2012) afirma que necessitamos 
pensar a formação como experiência, como um processo abrangente 
envolvendo as múltiplas dimensões da pessoa do professor, articu-
lando “continuidades e rupturas, assimila novos dados, relativiza-os, 
insere-os em seu repertório pessoal, reelabora a vivência pela reflexão, 
bem como identifica resistências e aberturas” (TEIXEIRA, 2012, p. 119). 

Tal como Teixeira (2012), tomando como base o pensamento 
de Larrosa (2015, 2002, 1996) e Houssaye (2004 apud TEIXEIRA, 
2012), pensamos o saber da experiência como aquele que se produz 
no espaço entre o conhecimento e a vida vivida e é no âmbito da 
escola – principalmente da escola pública que no Brasil atende a 82% 
do alunado em idade escolar – que a maioria dos meninos e meninas 
compreendem o papel do professor como agente de transformação 
que possibilite a superação das desigualdades. Neste sentido, como 
afirma Rockwell (2014),

Permanecer na escola, em qualquer escola, durante cin-
co [ou mais] horas por dia, 200 dias ao ano, seis ou mais 
anos de vida infantil, necessariamente deixa marcas na 
vida. O conteúdo desta experiência varia de sociedade 
para sociedade, de escola para escola. Se transmite atra-
vés de um processo real, complexo, que só de maneira 
fragmentária reflete os objetivos, conteúdos e métodos 
que se expõem no programa oficial. O conteúdo da 
experiência escolar subjaz nas formas de transmitir o 
conhecimento, na organização mesma das atividades 
de ensino e nas relações institucionais que sustentam o 
processo escolar (ROCKWELL, 2014, p. 13).

No caso dos professores narradores da pesquisa, nem sempre 
as memórias relativas à escola e seus professores eram positivas, como 
relata a professora Guadalupe, 39 anos de idade e 15 anos de sala 
de aula na rede pública municipal de Presidente Prudente. Conforme 
a professora licenciada em Matemática e Pedagogia, a escola e uma 
dada professora foram importantes na sua decisão de se tornar do-
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cente. No decorrer da produção de sua história de vida, aponta esta 
professora como o contra modelo profissional. Afirma que decidiu “ser 
professora” para ajudar aqueles com mais dificuldades em razão das 
atitudes preconceituosas de sua professora do primeiro ano, em uma 
escola pública da periferia. Guadalupe relembra que as atitudes da 
professora a fizeram perceber que as crianças não eram todas iguais, 
pois aquelas que apresentavam maior dificuldade eram deixadas de 
lado, daí sua decisão de buscar sempre diagnosticar as necessidades 
de seus alunos e buscar estratégias e práticas que possibilitem a supe-
ração das dificuldades de aprendizagem. 

A narrativa da professora Débora, já citada, põe a descoberto 
uma experiência que a produziu a professora que é. Depois de cursar 
magistério no ensino médio e se graduar em Licenciatura em Letras, 
prestar concurso para a rede pública municipal e estar finalizando a Li-
cenciatura em Pedagogia, ainda retoma cenas ocorridas na escola como 
uma referência quanto à sua identidade profissional e étnico racial. 

Já a professora Regina e o professor Adriano vivem a decisão de 
se tornarem professores com referências diferentes e positivas. Gradu-
ado em História, Adriano afirma que desde muito pequeno, ainda na 
sua cidade de origem, no interior do estado do Paraná, desejava ser 
um bom professor e que a avó, também professora de História, foi uma 
inspiração. Segundo ele, da mesma forma, outros professores com os 
quais conviveu durante a sua vida o constituíram o professor que é. 
Ele, entretanto, relembra que no final do Ensino Médio – já morando 
com a mãe separada e um irmão na casa de uma tia em Presidente 
Prudente, na região oeste paulista – foi pressionado pela família para 
decidir sobre qual a carreira profissional seguiria e que, mesmo com a 
oposição dos homens da família predominantemente médicos advoga-
dos e engenheiros que atribuíam pouco valor à profissão docente, com 
o apoio da avó professora de História e com base em imagens positivas 
de seus professores, decidiu seguir a formação docente.
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Eu tenho estas várias referências. E agora acabei de me 
lembrar da dona Josefa, lá da terceira série. A primeira 
professora que me deixou de recuperação... eu apanhei 
tanto por culpa dela!!! Era uma senhorinha já, ma-ra-vi-
-lho-sa, ensinava e impunha respeito sem precisar erguer 
a voz...e isso é algo que eu estou tentando... chamar a 
atenção sem gritar, mas num sexto ano, no meio de 40, 
depois do almoço, não dá! Então estes professores cada 
um com o seu jeitinho foi dando algumas lições que, 
sem perceber, eu fui armazenando e que hoje muitos 
deles estão voltando (Excerto Adriano, 2017).

Já a professora Regina, sobrinha de duas professoras de quem 
recebeu o nome Regina Helena, relaciona sua decisão profissional à von-
tade da mãe de que ela tivesse independência, pudesse se sustentar, e 
cursar o magistério era uma possibilidade rápida e efetiva para que isso 
se concretizasse. Contudo, lembra que tanto a professora do primeiro 
ano, como a professora do terceiro ano e a professora de português no 
ginásio, foram exemplos de docentes que transformavam a escola em 
um lugar de prazer e, portanto, modelos de bons profissionais.

A própria Regina, que depois do magistério cursa licenciatura em 
Geografia, afirma que aprende todos os dias, ao longo dos seus quase 
30 anos de carreira a época da entrevista, com seus alunos e colegas, é 
lembrada por Adriano como um modelo de professor a ser seguido:

[...] ela dava aula de forma sen-sa-si-o-nal. Ela explicava, 
ela desenhava... Até hoje eu tento aprender... Como 
eu queria desenhar mapas como ela desenha porque 
quando eu vou desenhar o mapa do Brasil, os alunos 
perguntam: “Professor porque que o senhor desenhou 
uma coxa de frango no quadro?”. Caramba! [...] as aulas 
que a Regina dava com um conhecimento imenso, com 
uma didática acessível... Porque numa turma sempre 
tem aqueles que acompanham rápido e tem aqueles 
que são mais lentinhos e ela sabia atingir a todos.[...]. 
Então todos estes professores, cada um com a sua 
metodologia, com a sua didática... Acho que eu fui 
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absorvendo aquilo e aquilo foi ficando no inconsciente. 
E hoje eu vejo muito destes professores quando eu vou 
dar aula. Por exemplo [...] aí eu vou prá aula com muito 
mapa, trabalho com as estruturas de poder, de fronteira 
que tem muito na História e penso: como é que a Regina 
poderia explicar isso (Excerto Adriano, 2017).

PARA ALÉM DA CASA, DO BAIRRO E DA ESCOLA, O MUNDO: 
TRÂNSITOS CULTURAIS E OS SABERES DA EXPERIÊNCIA

Como mostramos até aqui, a escola tem sido lugar privilegia-
do de socialização dos professores e seus saberes profissionais, ou 
seja, não aprendemos a “ser professores” tão somente nos bancos 
escolares dos cursos de formação docente. Não nos tornamos “bons 
professores” apenas nas salas de aula dos cursos de Pedagogia e 
outras Licenciaturas. Aprendemos a ser professores durante toda a 
nossa vida, inscritos em diferentes culturas escolares e na convivência 
com pares que nos “apresentam e ensinam” diferentes modos de ser 
“um bom professor”, e também em outros lugares de aprendizagem 
(ELLSWORTH, 2005). 

As transformações socioeconômicas e políticas têm exercido 
fortes influências na educação e na formação de professores. A in-
tensificação e a aceleração da produção do conhecimento científico 
impõem que (re)pensemos o que é necessário ensinar e aprender 
na sociedade atual. As mudanças nas formas de organização sociais 
e políticas apontam para novas e diversas formas de se viver, pensar 
e agir em um cotidiano sempre mais complexo. Mas que saberes 
profissionais necessitam mobilizar os professores para dar conta de 
sua atividade profissional, tomada, principalmente, como mediação 
do conhecimento disponível a partir de múltiplas fontes, tecnologias 
não tão novas como o livro; e nem tão “velhas” como as múltiplas 
telas digitais?
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Desde esta perspectiva, nos apoiamos em Tardif (2012) quando 
propõe olhar para saberes e formação docente a partir de certos fios 
condutores: o saber e o trabalho; a diversidade do saber; a tempo-
ralidade do saber; a experiência de trabalho enquanto fundamento 
do saber e saberes e formação de professores. Os docentes em suas 
práticas profissionais mobilizam saberes adquiridos durante história 
de vida de caráter pessoal, mas produzidos coletivamente a partir de 
seus grupos de pertencimento; saberes originados, como alunos, ao 
longo da sua escolaridade; saberes próprios da formação profissional 
nos cursos de magistério ou na formação universitária proporcionada 
pelos diferentes cursos de licenciatura. Tardif (2012) ainda elenca dois 
outros tipos de saberes: aqueles que advém dos programas e materiais 
didáticos variados utilizados no cotidiano da atividade profissional; e 
aqueles oriundos da sua própria experiência em sala de aula e nos 
diferentes espaços da escola. 

Destacamos que pensamos os saberes de experiência como 
produzidos não a partir do tempo de exercício de dada atividade, mas 
de “experiências sofridas”, no sentido empregado por Larrosa (2015), 
quando afirma que a experiência é algo que nos passa, nos atinge, nos 
conforma em um processo de padecimento no interior do qual somos 
interpelados, nos constituindo simultaneamente em pacientes e agen-
tes de movimentos de transformação. Desta forma é que acreditamos 
que os trânsitos culturais aos quais os professores são expostos e as 
experiências sofridas a partir deles, os formam os “bons professores” 
que são. Tais trânsitos, como identificamos nas histórias de vida dos 
professores narradores podem compreender desde o deslocamento 
do aluno de seu bairro de origem para o centro da cidade, reconhecen-
do-se parte integrante de algo mais amplo em nível de conhecimento 
de mundo; ao se reconhecer, para além da categoria profissional 
professor, parte da classe trabalhadora ao se ver aprendendo com tra-
balhadores da indústria ou rurais em um congresso nacional de uma 
central sindical. 
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Acreditamos que aliado às culturas, o conceito de pedagogias 
culturais possibilita compreender melhor a articulação entre os trân-
sitos culturais e a produção dos saberes docentes (de experiência) de 
professores. Em artigo intitulado “Pedagogia: A Arte de Erigir Frontei-
ras”, Albuquerque Junior (2010, p. 1) reflete sobre os “processos de 
educação dos corpos e das subjetividades humanas que se passam 
fora do recinto das escolas”. Ao ampliar o leque para as possibilidades 
de pensar outras formas de educação e pedagogias na contemporanei-
dade, o autor afirma

[...] que vivemos em sociedades e culturas em que 
uma multiplicidade de pedagogias opera no cotidiano, 
visando elaborar subjetividades, produzir identidades, 
adestrar e dirigir corpos e gestos, interditar, permitir 
e incitar ou ensinar hábitos, costumes e habilidades, 
traçar interditos, marcar diferenças entre o admitido e 
o excluído, valorar diferencialmente e hierarquicamente 
gostos, preferências, opções, pertencimentos etc. (AL-
BUQUERQUE JÚNIOR, 2010, p. 1).

O autor oferece uma gama de possibilidades e ênfases para 
ampliar o entendimento e os usos do conceito de pedagogia, opor-
tunizando olhar, tanto para aquelas práticas realizadas em ambientes 
urbanos e cotidianos, quanto para aqueles modos de viver em diversos 
contextos socioculturais implicados com a condução e a modelagem 
dos sujeitos nos espaços e tempos contemporâneos, argumentando 
que nesses diversos contextos é possível compreender a multiplicidade 
de processos educativos que se desenrolam na contemporaneidade. 

É nessa perspectiva que Elizabeth Ellsworth (2005), a partir 
da obra Places of Learning: Media, Architecture, Pedagogy, oferece 
elementos que permitem colocar em evidência o caráter pedagógico 
da vida social, ressaltando como as aprendizagens podem ocorrer 
em distintos lugares onde o conhecimento é produzido. A partir da 
interação dos sujeitos com os ambientes físicos das cidades como a 
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arquitetura, os museus, as galerias e exposições de arte, bem como os 
eventos e performances realizados em determinados espaços públicos, 
é possível identificar a “força pedagógica” atuante em distintos locais, 
denominados por Ellsworth (2005) como “lugares de aprendizagem”. 

Para a autora, a interação dos indivíduos com os lugares de 
aprendizagem é fundamental e realizada por meio de processos nem 
sempre lineares em que o conhecimento é produzido por meio de 
práticas e sensações. Ellsworth (2005) afirma que o conhecimento é 
entendido não como uma coisa feita, mas sempre em construção, e 
que o self não preexiste ao aprendizado, mas está constantemente em 
fabricação por meio das experiências que são proporcionadas a partir 
da interação do indivíduo com o mundo a sua volta. Brena, quando 
narra a experiência de autonomia ao buscar viabilizar o desejo de fazer 
teatro na escola, evidencia essa dinâmica:

Eu tava achando que eu era a dona do pedaço, rainha da 
cocada preta. [ri encabulada]. Aí eu levei este vermelho 
e acordei um pouco mais para a vida. E tem uma coisa 
da minha vida que eu lembro desta fase, da oitava sé-
rie.... que eu não lembro como, nem porquê.... Qual foi 
o meu processo de autonomia para chegar nisso. Mas 
eu lembro que, sendo uma escola pública municipal, na 
periferia de São Paulo. Eu e uma amiga, Aparecida, Cida, 
a gente resolveu fazer um grupo de teatro. E.... eu não 
lembro como que a gente recebeu esta orientação, mas 
eu lembro que eu liguei para a Secretaria de Cultura de 
São Paulo, ou para o Ministério, não sei o que era, sei 
que era um centro, que eu liguei, pedi para falar com 
alguém lá e disse prá alguém lá: “Olha a gente tem uma 
escola aqui que tem interesse de fazer teatro, como 
é que funciona?”. E disso mandaram prá gente uma 
diretora de teatro pra (sic) trabalhar com a gente uma 
vez por semana. O nome dela é Marcília Rosário. Até 
hoje, assim, a gente se encontra de alguma maneira pela 
internet. [...]. E a Marcília trabalhou com a gente, muito. 
E o primeiro texto que nós trabalhamos foi o Molière, 
Jean Baptiste Poquelin que a peça era “O Casamento 
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Forçado”. Eu fui uma das personagens principais. Isso foi 
muito legal porque foi uma das fases que eu mais des-
travei assim. Foi a fase que eu estava desfocando demais 
e tirei o “NS”. Isso foi uma experiência surreal na minha 
vida (Excerto Brena, 2017).

Segundo Ellsworth (2005, p. 2), “temos que procurar a experi-
ência de aprendizagem do self nos tempos e lugares do conhecimento 
em construção, que também são os tempos e lugares de aprendizagem 
do self em construção” (tradução nossa). Essa perspectiva adotada pela 
autora, de que não é somente o conhecimento que está em constru-
ção, mas o “eu” também está em permanente construção por meio das 
relações, das interações com os outros e com o mundo, possibilitando 
identificar as experiências de aprendizagens em outros lugares que não 
a escola, que compõem os saberes profissionais de professores e que 
permeiam as suas práticas pedagógicas junto aos seus alunos. Wesley, 
39 anos, graduado em Licenciatura em Artes, narra seu primeiro con-
tato com um museu, o Museu de Artes de São Paulo (Masp). Ainda 
não era estudante universitário quando foi visitá-lo pela primeira vez. 
Ao entrar sentia eu aquele lugar “não era para gente como ele”, que 
ali “só entravam pessoas bem-vestidas, que falavam bem”. Enfatiza em 
sua narrativa que durante toda a visita observava os seguranças com 
a certeza de que seria retirado do local. pensando sobre essa experi-
ência, incentiva seus alunos a visitarem museus e galerias, pois aquele 
também é o lugar deles e deve ser conquistado.

Assim como os lugares de aprendizagem são difíceis de classi-
ficar, pois segundo Ellsworth (2005) são lugares “anômalos”, “peculia-
res”, “anormais”, a força pedagógica de tais lugares também tem de ser 
vista a partir de uma perspectiva peculiar. Por isso, segundo a mesma 
autora (ELLSWORTH, 2005, p. 5), não devemos olhar as pedagogias 
que são produzidas em tais lugares apenas a partir “do ‘centro’ dos 
discursos e práticas educativas dominantes – posição que leva o co-
nhecimento a ser uma coisa já feita e o aprendizado uma experiência 
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já conhecida”. Se olharmos para esses lugares como possibilidades de 
multiplicar as potencialidades de aprendizado, a “excêntrica conota-
ção da frase ‘a experiência da aprendizagem de si em construção’, sua 
força como pedagogia se torna mais aparente” (ELLSWORTH, 2005, p. 
5, grifo do autor).

Desde esta perspectiva, pensamos em tais práticas docentes 
como ações sociais que são aprendidas no cotidiano, que possuem de-
terminados significados para aqueles que as produzem e para aqueles 
que as observam. As práticas docentes parecem atuar como marca-
dores identitários para definir quem pertence ou não a determinado 
contexto profissional escolar. Aqui me apoio em Tardif (2012) quando 
propõe olhar para saberes e formação docente a partir de certos fios 
condutores: o saber e o trabalho; a diversidade do saber; a tempora-
lidade do saber; a experiência de trabalho enquanto fundamento do 
saber e saberes e formação de professores.

INCONCLUSÕES

Os docentes em suas práticas profissionais mobilizam saberes 
adquiridos durante história de vida de caráter pessoal, mas produzidos 
coletivamente a partir de seus grupos de pertencimento; saberes ori-
ginados, como alunos, ao longo da sua escolaridade; saberes próprios 
da formação profissional nos cursos de magistério ou na formação 
universitária proporcionada pelos diferentes cursos de licenciatura. 
Tardif (2012) ainda elenca dois outros tipos de saberes: aqueles que 
advém dos programas e materiais didáticos variados utilizados no 
cotidiano da atividade profissional; e aqueles oriundos da sua própria 
experiência em sala de aula e nos diferentes espaços da escola. 

Neste sentido, as narrativas que (re)constroem as histórias de 
vida de professores constituem processos reflexivos sobre as vidas, 
tanto dos sujeitos participantes da investigação, quanto dos sujeitos 
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pesquisadores. Tais narrativas se constituem em uma trama simbólica 
com indubitável protagonismo da autorreferência que pode articular 
uma ampla gama de elementos. 

Retomo a proposta de Larrosa (1996) para que pensemos na 
vida como um caminho, pois é nele, desde a recordação das múl-
tiplas viagens que o produzem, que construímos nossa experiência 
por meio do que nos acontece, e que “só pode ser interpretado 
narrativamente. É nas histórias de nossas vidas que os acontecimen-
tos obedecem a uma ordem e a um sentido, a uma interpretação” 
(LARROSA, 1996, p. 469). 

Assim, é aquilo que aconteceu a cada professor ao longo dos 
trânsitos culturais e lugares de aprendizagem que os tenham afeta-
do – as incertezas, deslocamentos, inquietações, os questionamentos 
que o tocaram – os “transformam” no profissional docente, no “bom 
professor” que está nas salas de aula das escolas públicas de Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais da Rede Pública de Ensino.
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PARTE III

NARRATIVA DE SI  
E DOS OUTROS



NARRATIVAS DE PROFESSORAS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: PERCURSOS 

FORMATIVOS DA DOCÊNCIA

Ivana Conceição de Deus Nogueira
Rosemary Lapa de Oliveira

RESUMO
Este artigo apresenta uma investigação/formação em andamento, baseada 
nas histórias de vida como método de pesquisa qualitativa e prática de for-
mação. A pesquisa vem sendo desenvolvida junto às professoras que atuam 
no Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol, vinculado à Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). A questão-base se relaciona à com-
preensão das experiências da profissão e o cotidiano das profissionais que 
atuam na docência de creches ou centros infantis, seus percursos formativos 
e seus fazeres-saberes pedagógicos com crianças pequenas. Seu objetivo é 
investigar os conhecimentos produzidos ao longo das trajetórias escolar e 
profissional de professoras da educação infantil e compreender como essas 
professoras vão se constituindo na profissão. As análises parciais revelam 
que as escritas (auto)biográficas vêm enriquecendo e reforçando o (auto)co-
nhecimento e promovendo, de algum modo, transformações na constituição 
da docência para a infância. 
Palavras-chave: Educação Infantil. (Auto)Biografia. Formação Docente.
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PALAVRAS INICIAIS 

“Quando os mestres relatam suas lembranças, estas 
são um tecido de práticas. É nas práticas que se 

reconhecem sujeitos, onde se refletem como espelho. 
Onde reconstroem sua identidade” 

(Miguel Arroyo).

A profissão docente envolve um processo que se constrói ao 
longo de percursos formativos de indivíduos, por meio da compre-
ensão de trajetórias pessoais e profissionais, traços produzidos por 
fatos vividos e contatos com teorias, bem como o exercício continuado 
da docência em espaços institucionais. Segundo Nóvoa (1992), os 
processos de desenvolvimento da docência devem ser interligados: o 
desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), o desenvolvi-
mento profissional (produzir a profissão docente) e o desenvolvimento 
organizacional (produzir a escola). Ou seja, pensar a formação docente 
passa por acionar processos de formação de si; sendo assim, em seus 
estudos e concepção, não há como dissociar a profissionalidade do 
professor da produção de sua subjetividade.

O trabalho docente, em centros infantis ou creches é, neste 
tempo de agora, alvo de discussões no cenário brasileiro como apon-
tam os estudos de Kramer (2006) e de Cardoso (2013). A trajetória 
histórica da formação e da profissionalização docente para a educação 
infantil está relacionada às mudanças na sociedade em suas várias 
dimensões: social, política, econômica, cultural, psicológica, ideológica 
etc. As contínuas transformações que têm afetado a sociedade fazem 
emergir novas demandas para a escola e para todos que nela convivem. 

Decorrentes das inovações tecnológicas e científicas, dos pro-
cessos de globalização, das novas configurações do mundo do trabalho 
e das relações sociais, tais demandas passam a exigir modos diferen-
ciados de formação, atuação e interação dos sujeitos sociais, ou seja, 
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novas exigências são criadas ao trabalho do professor. Assim, a escola, 
enquanto instância responsável pelo aprendizado/formação de crian-
ças e jovens acaba por se integrar às novas configurações organizativas 
da sociedade, em um cotidiano que supõe uma rede de contextos, 
vínculos e relações pelas quais o professor transita diariamente. 

Nessa nova dinâmica social, ficam em evidência as relações 
existentes entre a educação e a sociedade e a estreita vinculação entre 
a forma de estruturação da sociedade, os objetivos da educação e a 
forma como a escola se organiza. Para a escola se apresenta o desa-
fio de educar crianças e jovens, promovendo um desenvolvimento 
humano integral, com vista a apropriação da cultura, da ciência e da 
tecnologia como forma de sobrevivência e enfrentamento no mundo 
contemporâneo. 

As pesquisas de Nóvoa (1995, 2002) apontam que nos últimos 
quinze anos, as histórias de vida e os estudos autobiográficos como 
metodologias de investigação científica, na área da Educação, ganha-
ram visível impulso no Brasil. Com o auxílio das memórias docentes 
recuperadas por meio de relatos biográficos, observamos ações e 
reações que nos impulsionam a reafirmar o caráter formativo dessa 
modalidade de estudo. O fato de sermos capazes de recompor lem-
branças das experiências vividas, de escrevermos ou falarmos sobre 
elas, nos permite ressignificá-las tanto individual, quanto coletiva-
mente. Ao narrar e escrever sobre suas experiências, enfrentamentos, 
dificuldades e superações, em relação ao processo de aprendizagem 
discente, os professores passam a perceber que tais memórias são 
importantes para a compreensão da cultura escolar, tendo em vista 
que as práticas pedagógicas vivenciadas, uma vez rememoradas e 
refletidas contribuem para a construção e reconstrução do percurso 
de formação docente.

Nesse sentido, Nóvoa (2002) defende bases formativas funda-
mentadas em paradigmas que promovam a investigação dos espaços 
e dos momentos formadores de si, ao longo da vida de indivíduos. Em 
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tais sentidos, refere-se a movimentos que envolvam a reatualização 
de percursos e marcas nascidos de experiências, em investigações ar-
ticuladas à autoformação naturalmente relacionada à pesquisa (auto)
biográfica1, na perspectiva de produzirem acontecimentos novos – de 
criação de outros sentidos da profissão de professor. 

Nessa direção, justifico meu interesse em pesquisar as expe-
riências da profissão e o cotidiano das profissionais que atuam na 
docência de creches ou centros infantis, seus percursos formativos e 
seus fazeres-saberes pedagógicos com crianças pequenas. Particular-
mente idealizo uma pesquisa-formação em meio a composições de 
narrativas (auto)biográficas, na pretensão de que tragam implicações 
das trajetórias pessoais e profissionais das professoras que atuam em 
um Centro de Convivência. 

A motivação inicial para o desenvolvimento desse trabalho sur-
giu do interesse nos estudos sobre o processo de formação do profes-
sor e se estendeu na perspectiva de interpretação do cotidiano da sala 
de aula, especificamente, na intenção de investigar os conhecimentos 
produzidos ao longo das trajetórias escolar e profissional de professo-
ras da educação infantil e compreender como essas professoras vão 
se constituindo na profissão. Assim, a presente investigação-formação, 
ora em andamento, tem origem em nossas reflexões enquanto docen-
te em cursos de formação de professores e como coordenadora pe-
dagógica de um centro de educação infantil. Essa experiência aguçou 
o nosso interesse em pensar as implicações das trajetórias pessoais, 
que demarcam escolhas que podem estar vinculadas às experiências 
da profissão e o cotidiano dos profissionais que exercem a docência 
nessa etapa do desenvolvimento humano. 

As ideias nele contidas são fruto das nossas inquietações en-
quanto pesquisadoras que lidam com a problemática da formação, 

1  A utilização dos parênteses, por Nóvoa (2010), justifica-se pela simplificação 
do duplo sentido da entidade expressão, como movimento de investigação e de 
formação (SOUZA, 2004). 
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saberes e profissionalização de professoras de educação infantil, espe-
cialmente, acerca de estudos que focalizam o interesse pela narrativa 
(auto)biográfica como instrumento metodológico para a apropriação 
do percurso de formação docente, tendo em vista o olhar do professor 
acerca de seu saber-fazer cotidiano junto às crianças. Assim, ao inte-
ressar-nos pela pesquisa acerca da docência em sua processualidade e 
os modos como o professor elabora seus conhecimentos e suas ações, 
recortamos para a especificidade da docência – de como professores 
vão se constituindo na profissão.

CAMINHOS PERCORRIDOS NO ESTUDO...

Nas últimas décadas, a Educação Infantil vem sendo reconhe-
cida mundialmente como um segmento importante do processo edu-
cativo. A aprovação da Lei nº 9394/96 (LDB), oportuniza importantes 
perspectivas ao avanço de propostas que reconheçam as necessidades 
específicas das crianças de 0 a 5 anos, superando o caráter assistencia-
lista da maioria dos programas destinados à faixa etária. Nessa direção, 
fator importante a ser considerado é a formação dos profissionais que 
atuam nesse âmbito da Educação Básica, uma vez que em seu proces-
so formativo, eles devem se apropriar de diversos conhecimentos que 
lhes possibilitem exercer uma prática educativa crítica e reflexiva. 

Assim, o caminho trilhado nessa pesquisa se constituiu com 
base nas histórias de vida como método de pesquisa qualitativa e prá-
tica de formação. Os dispositivos utilizados para recolha e produção 
de informações foram as narrativas (auto)biográficas produzidas em 
ateliês biográficos de projetos (ABP), na inspiração de Delory-Momber-
ger (2006). Utilizar a (auto)biografia é dar espaço para o professor se 
autorrevelar, possibilitando a tomada de consciência sobre si mesmo 
e sobre o seu fazer. Desse modo, ao colocar a (auto)biografia, neste 
trabalho, como caminho que se constituiu em percurso experiencial, 
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temos a expectativa de realizar investigações propostas neste docu-
mento, em sentidos de oferecer proposições para que as professoras 
partícipes possam encontrar, na produção de suas narrativas, linhas da 
autoria de cunho formativo. 

Segundo Delory-Momberger (2006), a prática de histórias de 
vida em processos de formação tem como foco trazer à tona o concei-
to que o próprio sujeito elabora sobre a sua história. Nessa direção, a 
autora aponta que:

ateliê biográfico de projeto é um procedimento que 
inscreve a história de vida em uma dinâmica prospectiva 
que liga o passado, o presente e o futuro do sujeito e 
visa fazer emergir seu projeto pessoal, considerando a 
dimensão do relato como construção da experiência do 
sujeito e da história de vida como espaço de mudança 
aberto ao projeto de si (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 
359, grifo nosso).

Assim, o uso da referida estratégia metodológica em uma pes-
quisa investigativa/formativa, com o contingente humano enunciado, 
articulou memórias/vivências em sentidos de narrativas de Histórias de 
Vida, resgatou as experiências de formação acadêmica, constitutivas 
das gêneses docentes; bem como buscou compreender os sentidos e 
as singularidades da produção pessoal da profissão docente. Nessas 
dimensões, os ateliês se expressaram como meios provocadores de 
acionamento do presente a atrair o passado e o futuro, a convidar os 
partícipes para se abrirem como instâncias (in)formativas e criar pre-
sumíveis potências e ressonâncias de si. 

Consubstanciado no método (auto)biográfico, este processo 
investigativo/formativo buscou recolher e acolher os relatos orais e 
escritos de professoras de educação infantil, na intenção de promover 
uma reflexão coletiva sobre a importância de reconhecer a pessoa na 
professora, que se constitui como profissional, a partir das interações 
que estabelece com seus pares, em diferentes espaços formativos e 
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de atuação. Nesse sentido, analisamos as escritas produzidas pelas 
professoras que atuam no CCI Casinha do Sol, da Universidade Estadu-
al do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié. O grupo é constituído por 
sete professoras partícipes da pesquisa, que trabalham em turmas de 
Berçário, maternal I e II, com crianças na faixa etária de um ano até 4 
anos de idade.

DESCOBERTAS EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO E ESCOLHA 
PROFISSIONAL: ALGUNS ACHADOS...

Ao partilhar das narrativas/memórias das professoras pesqui-
sadas pudemos nos aproximar de suas histórias de vida e perceber a 
riqueza de seus percursos pessoal e profissional, expressados por meio 
de sentimentos de alegria, descobertas, encantamento, dúvidas e incer-
tezas, acerca das vivências/experiências no trabalho com as crianças. 
Com a recuperação dessas memórias, narramos aqui um pouco das his-
tórias dos caminhos pelos quais as professoras do Centro de Convivência 
Infantil Casinha do Sol vêm se constituindo na docência para a infância. 

Inicialmente buscamos fazer emergir a partir de recurso me-
todológico evocativo, as lembranças de como se deu a escolha da 
docência como profissão, objetivando identificar os percursos e as 
motivações que encaminharam as professoras para a carreira da do-
cência. Por meio da análise das narrativas das professoras partícipes 
da pesquisa foi possível perceber que a opção pela docência surgiu 
muito antes da escolha profissional propriamente dita, a qual se con-
solidou a partir de uma série de fatores que foram se constituindo em 
elementos condutores a assunção da docência, como nos revela as 
narrativas das professoras Nilda e Daisy2:

2  Os nomes utilizados para identificação das professoras partícipes são fictícios, 
conforme orientação do Conselho de Ética e Pesquisa. Os pseudônimos foram 
sugeridos pelas professoras.
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PN - Sempre sonhei em trabalhar com crianças e con-
tribuir para sua formação integral. Eu me lembro que, 
quando criança, tive uma professora que era muito 
carinhosa, mas bem tradicional, todos tinham que obe-
decê-la, manter a ordem em sala e também o silêncio. 
Então, ao brincar de escolinha com minhas amigas, sem-
pre queria ser a professora e agia do mesmo jeito (Profa. 
Nilda – depoimento colhido por meio de mediação 
tecnológica em 8 de dezembro de 2020, às 19h30min, 
com anuência do sujeito de pesquisa). 
PD - [...] tenho boas lembranças da escola, minha 
professora de Língua Portuguesa, pessoa que procurou 
extrair o melhor de mim. Incentivadora de minhas lei-
turas, compartilhava seus livros. Essa professora me fez 
acreditar em meu potencial acadêmico e pessoal (Profa. 
Daisy – depoimento colhido por meio de mediação tec-
nológica em 8 de dezembro de 2020, às 19h30min, com 
anuência do sujeito de pesquisa).

A percepção das implicações pessoais e das marcas que foram 
sendo impressas na trajetória individual de cada participante, por 
meio do movimento de narrativas (auto)biográficas sobre o processo 
de construção da aprendizagem pessoal e coletiva da profissão, tendo 
por base a experiência e vivência no cotidiano escolar, revelou-se 
como um fértil exercício de formação e de pesquisa, na medida em 
que possibilitou ao sujeito se compreender como autor e ator do seu 
percurso formativo, bem como, ressignificar o seu fazer a partir do 
enfrentamento de dificuldades, escolhas e superações. 

Quando mobilizadas a evocar os sentidos e significados de ser 
professora de Educação Infantil, as professoras expressaram sentimen-
tos variados, como orgulho e contentamento, em poder contribuir para 
o desenvolvimento de um ser integral, em uma etapa de vida tão impor-
tante. As narrativas abaixo são bastante significativas e reveladoras.
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PI - É recompensador saber que você colaborou na 
formação de um ser, em sua constituição social, afetiva 
e intelectual. Isso me deixa orgulhosa, sentindo que 
cumpri com o meu papel como professora (Profa. Isa – 
depoimento colhido por meio de mediação tecnológica 
em 15 de dezembro de 2020, às 19h30min, com anuên-
cia do sujeito de pesquisa). 
PT - Por acreditar que a educação infantil é o alicerce 
da formação escolar de uma pessoa, vejo que o sentido 
de ser professora se baseia em considerar a criança 
como alguém curiosa, ativa e com direitos. Alguém que 
necessita de um espaço escolar que busque aproximar 
cultura, cognição, linguagem e afetividade ao seu desen-
volvimento. Meu compromisso é com a criança, cons-
truindo esse espaço de aprendizagens na escola (Profa. 
Trícia – depoimento colhido por meio de mediação 
tecnológica em 15 de dezembro de 2020, às 19h30min, 
com anuência do sujeito de pesquisa).

A escrita narrativa impulsiona o sujeito a um movimento de 
autoescuta, como se estivesse contando para si próprio as experiên-
cias e aprendizagens que construiu ao longo do seu percurso de vida, 
por meio da apropriação do conhecimento de si. Nessa perspectiva, 
a narrativa (auto)biográfica se instaura como um recurso de investi-
gação-formação. No momento que focaliza o processo de construção 
de conhecimento e de formação que se vincula a partir do exercício 
de tomada de consciência, por parte do sujeito, das itinerâncias e das 
aprendizagens ao longo da vida, as quais são expressas por meio do 
ato de se narrar, dizer-se de si para si mesmo como uma evocação dos 
conhecimentos construídos nas suas experiências formadoras. Nesse 
sentido, acreditamos que os conhecimentos produzidos pelos atos 
de se narrar e às práticas cotidianas, proporcionam, nas professoras, 
uma percepção mais acurada de si e um aprofundamento acerca das 
situações vivenciadas.

As narrativas (auto)biográficas impulsionaram a reflexão/
ação, transformando-as em apropriação da experiência vivida, num 
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movimento permanente do professor pensar sobre sua prática, des-
membramento de escolhas e posicionamentos em sua trajetória de 
construção do conhecimento. Acreditamos que o conhecimento é 
um processo de descoberta coletiva, mediatizada pelo diálogo entre 
educadores e educandos. Nesse sentido, a presente investigação-for-
mação, ora em andamento, buscou ouvir as vozes das professoras 
acerca de seus sentidos, significados e sentimentos sobre as práticas 
educativas experienciadas ao longo de seus processos formativos, em 
meio ao lócus de um centro de educação infantil.

CONSIDERAÇÕES EM ABERTO...

Apesar da pesquisa se apresentar em desenvolvimento, já é 
possível, mediante a análise de trechos das escritas (auto)biográficas 
que estão sendo realizadas, identificarmos algumas impressões acerca 
do modo como as professoras do Centro de Convivência Infantil Ca-
sinha do Sol vêm se constituindo na profissão. Assim, atentar para a 
forma como docente atuante na Educação Infantil pensa e dá significa-
dos ao seu trabalho, como o elabora e o realiza, parece ser um recurso 
interessante para compreender os percursos formativos, vivenciados 
no meio educacional, que se fazem presentes na prática pedagógica. 
É certo que o profissional de educação que atua junto às crianças 
pequenas se depara com questões que precisam ser resolvidas e que 
envolvem a criança, mas também a compreensão que ele próprio tem 
da vida, seus valores e do papel que estes desempenham na formação 
do psiquismo infantil.

As narrativas apontam que a maioria das professoras envolvidas 
no processo de pesquisa-formação se sentiram mobilizadas a evocar 
suas memórias, entendendo que esse movimento de rememoração 
do fazer cotidiano, tomada de decisões necessárias e enfrentamentos 
diante das dificuldades postas ao exercício da docência, especialmente 
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junto a crianças pequenas, vai além dos processos educativos desen-
volvidos em sala de aula. 

As análises parciais revelam que as escritas (auto)biográficas 
vêm enriquecendo e reforçando o (auto)conhecimento e promovendo, 
de algum modo, transformações na professoralidade (PEREIRA, 2001) 
e na percepção de constituição da docência para a infância. Consi-
deramos ainda que na explicitação dos enredos de suas histórias, as 
narradoras se reapropriam de suas vivências/experiências de forma-
ção em delineamentos dinâmicos; assim, os movimentos docentes, ao 
transparecerem parecem impulsioná-las à reorganização da professo-
ralidade no cotidiano pedagógico. 

Neste sentido, as narrativas (auto)biográficas trabalhadas no 
presente estudo, apresentam-se como uma ação complementar, que 
enriquece e reforça as transformações desencadeadas na interação 
social. Consideramos ainda que na busca de um enredo, para suas 
histórias, as narradoras selecionam, estabelecem relações, organizam 
os fatos, encontram justificativas, clarificam suas imagens de docência 
e de criança. Nesse processo, “re-conhecem”, “re-descobrem” suas 
relações com os saberes de suas práticas com a educação infantil. 
Nessa perspectiva, há fortes indícios de que a constituição da docência 
acontece imbricada ao processo de desenvolvimento permanente da 
pessoa e que a formação docente tem início muito antes de a pessoa 
ingressar nos cursos de preparação para o magistério e prossegue no 
decorrer de sua prática profissional.
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EIXOS ESTRUTURANTES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
PEDAGÓGICA SOBRE A INVESTIGAÇÃO 

COMO ARTE DA CRIANÇA

Carla Santos Pinheiro

RESUMO 
A Educação é campo que tem função sociopolítica e pedagógica e, com 
isto, pretende modificar a sociedade através da superação de posturas que 
não privilegiem o exercício da cidadania. Neste percurso, este relato de 
experiência busca descrever etapa do projeto pedagógico denominado de 
Brincadeira: oitava arte da criança – realizado no ano de 2017 com crianças 
da pré-escola na Escola Municipal do Loteamento Santa Julia, situada no mu-
nicípio de Lauro de Freitas-BA. Na consideração das crianças como centro do 
planejamento didático, o projeto se alicerça em princípios do protagonismo 
infantil, da escuta sensível e elege as interações as brincadeiras como eixos 
estruturantes – conforme preconiza documentos orientadores da Educação 
Infantil. Por meio da investigação e da experimentação, a ação educativa 
possibilitou que as crianças alargassem seu repertório lúdico cultural. 
Palavras-chave: Brincadeira. Relato de Experiência Pedagógica. Protagonis-
mo Infantil. Interação. Cultura da Infância.
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INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência é parte do projeto pedagógico 
intitulado de Brincadeira: oitava arte da criança que foi realizado no 
primeiro semestre do ano letivo de 2017 (de 24 de abril a 26 de maio) 
com crianças pequenas da Escola Municipal do Loteamento Santa Julia 
(situada no município de Lauro de Freitas, no Bairro de Itinga) sendo 
destaque no mesmo ano da etapa estadual da 10ª edição do Prêmio 
Professores do Brasil (PPB) na categoria Pré-escola (realizado pelo 
Ministério da Educação – MEC) e semifinalista na categoria Educação 
Infantil do XVIII Prêmio Arte na Escola Cidadã1 – PAEC – (de responsa-
bilidade do Instituto Arte Na Escola – IAE). 

O projeto foi desenvolvido com duas turmas de Grupo 4 ou 
Pré I – uma em cada turno. Cada turma era composta por 25 crian-
ças, totalizando 50 crianças. A organização do tempo pedagógico do 
projeto é analisada sob a ótica do espaço, ambiente e materiais como 
mediadores da aprendizagem e desenvolvimento e no respeito do 
tempo da criança, que, por sua vez, engloba sua identidade, autono-
mia, protagonismo e conhecimento de mundo.

A motivação inicial do projeto foi a necessidade de aprendiza-
gem verificada frente às respostas – verbais e gestuais – das crianças 
diante de algumas situações no ambiente escolar, a saber: agressivida-
de às outras crianças e/ou com transformação de qualquer objeto em 
arma de fogo e; falta de ação quando apresentada a possibilidade de 
fantasiar, de imaginar, de tomarem as próprias decisões diante do criar, 
do novo – como se nesse caso, precisasse da aprovação de outrem 
para agir de forma autônoma. 

Por corroborar com o pensamento do artista plástico Ivan Cruz 
de que “a criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando 
criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”, (CRUZ, 2016) 

1  Disponível em: http://artenaescola.org.br/hotsites/premio2017/resultado/. Acesso 
em: 28 abr. 2021. 

http://artenaescola.org.br/hotsites/premio2017/resultado/
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que, por seu turno, serviu de base para sua série de quadros da sua 
coleção Brincadeiras de Criança e por defender que “A imaginação está 
relacionada, diretamente, com as riquezas de experiências vividas pelo 
indivíduo. As experiências são a base da imaginação, por isso, quanto 
mais variadas e ricas forem, mais abundante será a fantasia” (MOURA, 
2006), não houve como ficar inerte aos episódios descritos. 

O projeto se alicerça no reconhecimento de que a “educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus as-
pectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade” (BRASIL, 1996) e por isto baseia suas 
argumentações na concepção de que a criança 

é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organi-
zação familiar que está inserida em uma sociedade, com 
uma determinada cultura, em um determinado momen-
to histórico. É profundamente marcada pelo meio social 
em que se desenvolve, mas também o marca (BRASIL, 
1998, p. 21).

Por isto, é ainda, cidadã “de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009, p. 19).

A relevância desta prática reside ainda perspectiva de cumprir a 
função sócio-política e pedagógica, em especial, por Lauro de Freitas há 
alguns anos constar no Mapa da Violência como um dos municípios de 
maior índice de letalidade por arma de fogo no Brasil. Assim, na crença 
de que “Aprender significa criar e recriar conhecimento” (IAVELBERG, 
2017) e de que que “as propostas pedagógicas da Educação Infantil 
deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular” 
(BRASIL, 2009) seria contraditório ser omisso a uma realidade social 
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em que frequentemente jovens da localidade são brutalmente assas-
sinados, ao ponto de a referência ser de genocídio, com o evidente 
reflexo disto no espaço educacional das/pelas crianças. 

Ademais, em concordância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (Dcnei) de que o currículo é “um 
conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes 
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (BRASIL, 2009, 
p. 1) prestigiamos que a execução de um projeto pedagógico precisa 
ter uma motivação real, significativa e que deve respeitar e valorizar 
a contribuição de todos/as atores e atrizes sociais nele envolvidos/as. 

OBJETIVOS 

Na primeira etapa da Educação Básica não há priorização dos 
conteúdos a ser abordados com as crianças, pois, a “proposta peda-
gógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo 
de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão 
trabalhados no Ensino Fundamental” (BRASIL, 2009, p. 2). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com base no exposto, o projeto se alicerça mais em conteúdos 
procedimentais e atitudinais do que conteúdos conceituais e tem 
por objetivo geral colaborar para a preservação do conhecimento da 
atividade lúdico infantil e do patrimônio lúdico-cultural. Ressalva-se 
que “atividade lúdica [...] amplia-se para outras atividades expressivas 
como música, teatro, escrita” (FRIEDMANN, 2012). 
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Amparado na premissa de que “na educação infantil que 
observamos com clareza que as crianças buscam se alimentar das re-
soluções de problemas em trabalhos de arte dos colegas, expandindo 
seu repertório procedimental sem perder a identidade no trabalho 
pessoal” (IAVELBERG, 2017), a seleção dos conteúdos, procedimentos 
e materiais do projeto, que, por sua vez, não era em sua totalidade co-
nhecida por todas as crianças, pretendiam estabelecer relações entre 
o modo de vida do grupo social das crianças e de outros grupos sociais 
de outros tempos e espaços.

As etapas do projeto tiveram as obras de Ivan Cruz como arca-
bouço partindo do autoconhecimento (com apreciação e desenho no 
espelho, autorretrato como sua obra de arte, desenho de brincadeira 
que mais gosta), passando pelo pertencimento de grupo escolar (ex-
perimentação de levantamento de hipóteses e produções artísticas 
coletivas) e familiar (experiências de reconhecimento das especificida-
des – em casa e na escola – com desenhos, brincadeiras e grafitagem 
com familiares do muro da escola. 

As vivências educativas também buscaram se apoiar na Pro-
posta Triangular, de Ana Mae, que englobavam: a leitura da imagem; 
análise, interpretação e julgamento – campo de sentido da arte e; 
o fazer – contextualização e prática artística (BENELLI, 2011). Essas 
opções foram utilizadas por se adequar à faixa etária das crianças ao 
passo que as possibilitassem investigar manifestações artísticas (outras 
obras de arte e brincadeiras) com o apoio de recursos à intertextu-
alidade (referências, alusões, retomadas) baseado na crença de que 
“são agentes sociais ativos e criativos, que produzem suas próprias e 
exclusivas culturas infantis, enquanto, simultaneamente, contribuem 
para a produção das sociedades adultas” (CORSARO, 2011). 

Referente às etapas do projeto que coadunam com os pro-
cedimentos supracitados há o nome atribuído a cada experiencias 
pedagógicas, a saber: 
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• história “Quer brincar de pique-esconde?” de Isabela e 
Angiolina; 

• calendário personalizado da turma com fotos delas brin-
cando; 

• brincando com minha família; 
• caixa do brinquedo;
• quer brincar comigo?; 
• crianças/brincadeiras: ontem e hoje; 
• brincadeiras tradicionais no contexto do grafite; 
• Ivan Cruz (bola de gude, amarelinha e boneca, pé de lata, 

cabra-cega, bambolê e telefone de lata); 
• pé de lata; 
• baú de história e; 
• várias brincadeiras. 

Cabe ressaltar que, cada etapa supracitada do projeto Brinca-
deira: oitava arte da criança se desdobrava em experiências que bus-
cavam ainda integrar aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças pressupostas na BNCC, que, além do brincar temos: 
conviver, participar, explorar, expressar-se e se conhecer. E, dentre as 
etapas descritas, privilegiamos trazer algumas passagens da intitulada 
por Caixa do brinquedo. Entretanto, as fases aconteciam de maneira 
integrada e, assim como a brincadeira, a interação, como determina 
as Dcnei, foi elemento direcionador das práticas pedagógicas. E, a arte 
aliada a estas dimensões também serviu de instrumento estruturante 
das ações educativas.



198COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

BRINCAR É UMA ARTE: DISCUSSÕES SOBRE INVESTIGAÇÃO 
E EXPERIMENTAÇÃO

A Caixa de brinquedo foi uma atividade em que diferentes tipos 
de brinquedos (elástico, corda, pega vareta, bola de gude, mola, bola, 
pedrinhas, pé de lata, cartas com figuras iguais, bambolê etc.) e que 
remontavam às memórias dos familiares das crianças (e dos adultos 
da escola) foram colocadas em uma caixa que foi disposta no meio 
de roda constituída pelas crianças da turma. Desta forma, as crianças 
foram incitadas a descobrir o quer poderia ter dentro daquele suporte. 
Ao abrirem a caixa suas contribuições poderiam ser confrontar e com-
paradas, enfim, ampliadas pelo coletivo.

Na concretização dos princípios da Proposta Triangular, de Ana 
Mae, a leitura da imagem era realizada ao passo que cada criança 
escolhia um material de dentro da caixa. Campo de sentido da arte 
se traduzia na apresentação do brinquedo pela criança ao grupo por 
meio de análise, interpretação e julgamento do objeto. Enquanto o 
fazer, que se atrela à contextualização e prática artística, tratava-se da 
experimentação pela criança do objeto. Este percurso tinha por base 
o respeito às características da faixa etária da criança como linguagem 
para exposição de ideias e sentimentos assim como ao protagonismo 
infantil em todos os momentos. Ademais, havia fomento à investiga-
ção, sobretudo, na descoberta quanto à(s) forma(s) de brincar – do seu 
jeito, com auxílio das outras crianças sem a intervenção, em primeira 
instância do adulto que cabia ocupar o papel de mediador.

RESULTADOS: ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE 
EXPERIÊNCIAS A PARTIR DOS PROCESSOS INVESTIGATIVOS

Ao acessar a caixa de brinquedo, grande parte das crianças es-
colhia o brinquedo não por saber o uso convencional das brincadeiras 
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tradicionais. Isto era perceptível na apresentação e, depois, no brincar 
livre. Neste esteio, relatarei abaixo algumas observações a partir deste 
primeiro contato e, é interessante informar que, o percurso discursivo 
prestigiará a narração de outros momentos de interação com estes 
mesmos materiais.

Em primeira instância, na etapa denominada de “fazer” de 
acordo com a na Proposta Triangular, de Ana Mae, a utilização dos 
brinquedos dentro de aquele contexto foram diversificadas, a saber: 
a bola foi compartilhada e jogada como futebol por um grupo – de 
meninos (intencionalmente, destaco a questão de gênero como forma 
de pensar que muitas vezes ainda há uma polarização de brinquedos 
de meninos e de meninas, que, por sua vez, não condiz com os argu-
mentos da proposta pedagógica).

O elástico foi utilizado por um grupo de crianças que simulta-
neamente puxavam o objeto e se entrelaçavam nele – ou seja, não foi 
utilizado como “ono um” (como é geralmente conhecido na região) ou 
nem com outros recursos imaginativos. Nesta experimentação primei-
ra, as crianças ficaram emaranhadas ao fio. A corda foi puxada como 
cabo de força, também batida ao chão formando uma espécie de onda 
constante. O pega vareta teve seus palitos utilizados como varinha de 
condão (estilo conto de fadas) por alguns. E, uma criança jogou alguns 
palitos no chão, todavia, ao recolher, percebemos que a perspectiva 
não foi de retirar as peças como no jogo convencional.

A mola (conhecida regionalmente como mola maluca) era joga-
da ao chão verticalmente. A gude era perseguida pelas crianças – uma 
jogava e a outra corria atrás. As pedrinhas não foram utilizadas. As latas 
(pé de lata) foram colocadas no ouvido como um rádio ou lançadas ao 
chão para rolar. As cartas foram manuseadas sem ser associadas tendo 
suas figuras comparadas. O bambolê foi usado para rodar na cintura, 
também uma criança o segurava para outra passar por dentro. 

Em aquela ocasião não houve intervenção do adulto, mas, 
posteriormente, cada brinquedo era escolhido para ser analisada mais 
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detalhadamente. No que tange ao elástico, sua utilização foi expandida 
para transporte, serviu como ônibus. E, após a intervenção do adulto de 
o objeto poder ser utilizado como “ono um”, as crianças, a princípio não 
utilizavam a parte da música, porém, a de pular. Um ponto que chamou 
bastante a atenção foi que, apesar de o adulto não ter verbalizado, 
naturalmente, a criança falava para colocar no pezinho – no diminutivo 
– (nome em que designava o avanço da brincadeira), a saber: pezinho, 
joelho, coxinha, cintura, ombro – embaixo da axila – e pescoço. 

A corda, por ser comprida e grossa, dificilmente poderia ser 
utilizada por uma só criança – girando o objeto pela frente do corpo 
– como em práticas esportivas. Entretanto, as crianças não optaram 
por cada uma segurar em uma ponta e as outras pularem. Quando 
esta alternativa foi apresentada pelo adulto, elas – todas – a priori, 
não conseguiam pular no compasso em que o objeto era batido. 
Quando elas eram os sujeitos que batiam o objeto, a princípio, fazer 
uma coordenação em dupla não era realidade. Mas, com o passar do 
tempo houve o avanço. Entretanto, naturalmente, algumas crianças 
enrolavam a corda na mão ou pegavam-na a partir de um determinado 
local para encurtá-la e, com isto facilitar o jogo.

O pega vareta, novamente, serviu de varinha de condão. Po-
rém, apesar de não ser feito associação de cor por ponto e de, apesar 
de indicado pelo adulto, não ser brincado na perspectiva de não se 
poderia mexer as peças, as crianças utilizaram o brinquedo na propos-
ta de soltá-lo ao chão e recolhê-lo pouco a pouco, um por vez. 

A bola de gude, em apresentação individual, foi utilizada para 
chocar em outra. As versões no que tange a cair em buracos ou ser co-
locadas em triângulo questionada às crianças, que demonstraram ter 
um conhecimento da segunda versão. Salienta-se que, em decorrência 
de as gudes serem de vidro e, naquele contexto, não ser os únicos 
objetos em que as crianças estavam investigando que, por sua vez, 
atrelada à grande quantidade de sujeitos no processo ampliava o risco 
de acidente e o risco de acidentes houve, neste percurso, a construção 



201COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

de bolinhas com massa de modelar – pelas crianças – para substituir o 
modelo original. 

A mola foi investigada novamente, expandindo o seu campo 
de atuação sendo lançada também para a frente. Quando instigadas 
pelo adulto da possibilidade de passar de uma mão para a outra, as 
crianças conseguiram brincar da forma convencional, porém, gosta-
vam de atirá-la ao chão. Nesta conjuntura, é interessante mencionar 
que possibilitar que as crianças utilizassem o objeto de forma tida por 
convencional era forma de ampliar sua experiência e não de regulá-la 
por meio da caracterização de atuação certo ou equivocada. 

Referente à bola, houve o levantamento de conhecimento 
prévio de outras formas de brincar que excedesse ao jogo de futebol. 
As crianças, por sua vez, brincaram com as mãos de atirar a bola uma 
para a outra e ao chão como se estivesse jogando basquete. A partir de 
então, houve a mediação de brincar de “lá vai a bola girando na roda”, 
de bobinho, vôlei etc. 

Assim como as gudes, as pedrinhas (cinco pedrinhas ou cinco 
Marias) foram utilizadas em um momento pontual e depois, substitu-
ídas por construções de massinha de modelar. No levantamento de 
conhecimento prévio, houve episódios de crianças que pontuaram, 
que na vivência com a família houve a demonstração de ser a brinca-
deira preferida dos pais ou responsável. Assim, houve a demonstração 
destes para os presentes. 

A vivência com o pé de lata também foi bastante interessante, 
pois, as crianças ficaram ansiosas em mostrar que sabiam brincar com 
o objeto. Então, assim como no primeiro contato, utilizavam como 
em associação a walkie-talkie, bolsa, balangandã. Entretanto, quando 
uma criança colocou o objeto no pé, em uma das turmas, de imediato, 
muitas crianças pontuaram de que ela estava errada, de que não havia 
condições de brincar daquela forma. De fato, a criança não conseguiu 
se equilibrar na lata, apesar de se apoiar na mesa – havendo, desta 
forma, a intervenção do adulto. Em outra oportunidade, os familiares 
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cederam latas e houve confecção desse brinquedo para que levassem 
para suas residências. 

As cartas com figuras iguais apresentadas no primeiro momento 
eram de animais. Na investigação individual, estas foram substituídas 
por cartas com figuras de brincadeiras. Cada criança recebeu uma 
carta e descreveu, a partir da imagem o que julgava representar o que 
estava retratado. Tendo consciência de que eram brincadeiras, estas 
foram experimentadas, vividas. Depois, elas deveriam procurar sobre 
uma mesa em que havia vários outros cartões – os pares das que es-
tavam em sua posse – a representação da imagem/brincadeira similar. 
Após fazer isto, elas retornavam às mesas infantis (que tinham três 
ou quatro outras crianças) e utilizavam os cartões colmo considerasse 
mais adequado. Houve caso de mesas em que as crianças ficaram com 
suas cartas e não interagiram com as outras e casos de misturavam 
as cartas e brincavam espontaneamente e casual, também, brincavam 
de virar as cartas como se estivessem jogando bafo. Houve episódios 
de crianças que tomavam as cartas dos colegas. Como na observação 
pelo adulto não houve percepção de utilização das cartas como de 
brincadeira de jogo da memória, houve a mediação neste sentido. 

A vivência com o bambolê foi igual ao primeiro momento. O 
adulto mediou em questionar em maneiras de girar os objetos em 
outras partes do corpo. 

Por meio destas práticas atreladas aos princípios do protago-
nismo infantil, da escuta sensível confirmamos que brincar é uma arte 
e que nem uma e nem outra pode ser desmerecida diante de sua im-
portância para o desenvolvimento humano comprovamos na prática 
que a teoria pode sair do papel, pode ser real.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de projeto não pode ser inócua. Este tem que ser 
significativo e resultar em transformações sobretudo, sociais. Como 
principais relações percebidas em relação a todos os sujeitos envol-
vidos nos projetos destaco: formação pessoal e social no que tange 
a autoestima, valorização de suas criações e produções e de outros 
cidadãos, aproximação da família e da comunidade com a escola e 
sentimento de pertencimento destes quanto à proposta pedagógica 
da instituição de ensino.

Destaca-se também as ressignificações quanto aos papéis 
sociais que socialmente descritos como de competência da família e 
da escola, sobre a imagem preconceituosa criada de uma para com a 
outra pela falta de conhecimento; e quanto a estereótipos criados em 
relação à dependência e impossibilidade da criança. O que não foi tão 
exitoso seria mudado, aprimorado. Mas, foram poucos os episódios 
e irrelevantes diante do alcance social da proposta pedagógica, da 
mudança nos lares e na vida das crianças e comunidade.
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CORPOS MOLESTADOS: UM ESTUDO DE 
CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE TEFÉ

Carmen Mily dos Reis Leocádio

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar a importância de identificar 
os corpos afetados pela violência sexual na escola, para que não se cometa 
preconceitos e rótulos precipitados no processo educacional e para que não 
sejam afetados os/as educandos/as no desenvolvimento intelectual. Para 
tanto, o trabalho está dividido em três seções. As três fazem uma discussão 
teórica sobre: Situando o problema de pesquisa, Estudo de caso: uma meto-
dologia importante no estudo sobre Violência Simbólica de corpos excluídos 
pela escola e Violência Simbólica e Opressão: dois conceitos fundamentais 
para compreender os preconceitos. Teoricamente, apoiamo-nos em André 
(2005), Bourdieu (2014), Freire (2003) e Minayo (2010), visto que norteiam o 
caminho a ser trabalhado no ambiente educacional, espaço no qual está se 
construindo o pensamento crítico e democrático na escola. O contato com 
os teóricos por meio da leitura, literatura e reflexão, agrega ainda uma me-
todologia de percepção visando à reflexão e ao empoderamento sobre esses 
conceitos que estão relacionados ao tema da pesquisa e à contextualização 
de acordo com a nossa realidade. Os resultados, embora parciais, têm a 
finalidade de identificar as dificuldades de aprendizados ou de sociabilidade 
que são constatados e, em muitos casos são alunos que têm o corpo afetado 
pela violência sexual, para estabelecer relações entre opressor-oprimido e 
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a luta de libertação do sujeito-aluno como ser crítico e social. E também, 
pretende-se trabalhar dados de violência contra crianças e adolescentes no 
Município de Tefé. 
Palavras-chave: Corpos Molestados. Estudo de Caso. Violência Simbólica. 
Opressão.

INTRODUÇÃO 

Desde o ano de 2014, venho trabalhando diretamente com o 
fenômeno da violência sexual, ao ministrar, como docente do Ensino 
Fundamental, a disciplina de Língua Portuguesa, para crianças, ado-
lescentes e adultos, vítimas dessa forma de violência. Esse trabalho é 
realizado na respectiva disciplina por intermédio de textos e atividades 
extras classes como: palestras no Dia Nacional da Campanha ao Abuso 
e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. No período da 
Campanha, comunico ao Apoio Pedagógico da escola, para inserir na 
semana, a mobilização sobre o tema, por meio de textos, vídeos, rodas 
de conversas em sala de aula, palestras e músicas. 

Além de trabalhar como professora na Rede Estadual de 
ensino também realizo atividades que me mantêm em contato com 
outros profissionais que atuam, diretamente ou indiretamente, com 
o fenômeno da violência sexual, como os que lidam com crianças e 
adolescentes em espaços diversificados, por exemplo, os profissionais 
do Conselho Tutelar. Essa vivência ao lado de crianças e adolescentes 
e, frequentemente no ambiente escolar e educadores incitou a investi-
gação sobre o entendimento que os profissionais da Educação devem 
ter a respeito da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e 
sobre como essa compreensão interfere na prática educativa.

Realizando palestras, oficinas e atividades nas escolas, percebi 
o desconhecimento dos alunos, independentemente de suas idades, 
de questões básicas referentes à sexualidade, direitos sexuais e repro-
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dutivos, identidade de gênero, identidade sexual, direitos humanos, 
ética, cidadania entre outros aspectos. A partir desses indícios, senti 
a necessidade de sistematizar as ideias elaboradas pelos profissionais 
da educação a respeito da temática da violência sexual e de questões 
importantes relacionadas ao tema. Também me propus a verificar se 
esse pensar tem relação direta com a prática educativa das escolas 
e seu posicionamento, a princípio, de não comprometimento com o 
trabalho de combate à violação de direitos. 

Nesse artigo, temos como objetivo, analisar a importância de 
identificar esses corpos afetados pela violência sexual na escola, para 
que não se cometa preconceitos e rótulos precipitados no processo 
educacional e para que os/as educandos/as não sejam afetados no 
desenvolvimento intelectual. Para tanto, nossa abordagem será qua-
litativa porque responde a questões muito particulares. E para isso é 
necessário o estudo de caso como método de investigação qualitativa. 
Nesse sentido, a especificidade da minha contribuição está em refletir 
criticamente a respeito da violência sexual contra a criança e o ado-
lescente, tendo como referente identificar as dificuldades de aprendi-
zados e/ou de sociabilidade que são constatados e, em muitos casos 
são alunos que tem o corpo afetado pela violência sexual, assim como, 
compreender os conceitos sobre Violência Simbólica e Opressão para 
melhor entendimento desses preconceitos. 

Para tanto, este artigo está dividido em três seções. As três fa-
zem uma discussão teórica sobre a temática do trabalho. Na primeira, 
apresentamos nosso entendimento acerca do problema de pesquisa. 
Na segunda, realizamos uma abordagem sobre o estudo de caso como 
uma metodologia no estudo sobre Violência Simbólica de corpos ex-
cluídos pela escola. Na terceira, estabelecemos uma discussão acerca 
de dois conceitos fundamentais: Violência Simbólica e Opressão para 
compreender os preconceitos. E por fim, as notas conclusivas.
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SITUANDO O PROBLEMA DE PESQUISA

Na minha experiência com palestras e atividades nas escolas, 
percebi o desconhecimento dos alunos, independente de suas idades, 
de questões básicas referentes à sexualidade, direitos sexuais e repro-
dutivos, identidade de gênero, identidade sexual, direitos humanos, 
ética, cidadania, entre outros aspectos. Também percebi pouco conhe-
cimento por parte dos profissionais das escolas, inclusive dos educa-
dores. Ainda foi possível verificar, nos casos atendidos pelo Conselho 
Tutelar, que, paradoxalmente, há um número ínfimo de comunicações 
e denúncias da violência realizadas pelas escolas e seus profissionais, 
enquanto há incidência significativa de abusos sexuais ocorridos, inclu-
sive, dentro das escolas.

A dificuldade de rendimento escolar está associada a vários 
fatores; entre eles é o desconhecimento de alunos que apresentam 
comportamentos e corpos comprometidos pela cultura do estupro e 
que estão escondidos por eles mesmos. Essa falta de reconhecimento 
desses corpos afetados compreende os desencontros da educação 
escolar e da educação familiar devido o pouco conhecimento e prepa-
ração do profissional no espaço escolar para tratar de assuntos como a 
sexualidade e identidade de gênero.

Percebi que a sexualidade não é trabalhada pela escola como 
deveria ser, em função do modo como a sociedade historicamente lida 
com tal questão. A elaboração de normas e leis fornece a sustentação 
legal para a construção dessa prática. Esse pouco conhecimento é de 
fato uma displicência que também tem outros fatores como: qualifica-
ção num amplo (equipe multidisciplinar), questões culturais e outros 
motivos. E em muitos casos notei que os educadores tem uma inter-
pretação equivocada do comportamento desses alunos rotulando-os 
negativamente e legitimando a violência simbólica.

É possível identificar que, problemas de indisciplina e de 
rendimento escolar estão associados a partir da falta de identificação 
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desses corpos como sujeitos políticos no espaço escolar e considerar 
que a vida na escola não pode estar desvinculada do seu contexto 
social, histórico, familiar e cultural. Neste sentido, Lima (2019) quando 
cita Mignolo (2015) concebe que as contestações e propostas que se 
constituem a partir da vida cotidiana e das práticas políticas de ações 
coletivas, permitem também um diálogo com a noção de “corpo-políti-
ca do conhecimento”. A “corpo-política do conhecimento” surge como 
categoria que se opõe à “ego política do conhecimento” (MIGNOLO, 
2015 apud LIMA, 2019).

ESTUDO DE CASO: UMA METODOLOGIA IMPORTANTE 
NO ESTUDO SOBRE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA DE CORPOS 
EXCLUÍDOS PELA ESCOLA

Sobre a metodologia, conforme Minayo (2010, p. 16), enten-
demos:

O caminho do pensamento e a prática exercida na 
abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia 
ocupa um lugar central no interior das teorias e está 
sempre referida a elas. Dizia Lênin (1965) que “o método 
é a alma da teoria” (p. 148), distinguindo a forma exte-
rior com que muitas vezes é abordado tal tema (como 
técnicas e instrumentos) do sentido generoso de pensar 
a metodologia como a articulação entre conteúdos, 
pensamentos e existência.

Ou seja, a metodologia compreende os conceitos teóricos de 
abordagem, o conjunto de técnicas que tornam possível a constituição 
da realidade e a exalação criativa do investigador. Portanto, a pesquisa 
apresentada será desenvolvida a partir do referencial da pesquisa 
social, pois a mesma consiste no exame para pesquisar e investigar, 
mas, ao progredir, elabora gradualmente critérios cada vez mais pre-
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cisos. Conforme Minayo (2001) “na realidade histórica de seu devir, 
o procedimento científico é ao mesmo tempo aquisição de um saber, 
aperfeiçoamento de uma metodologia, elaboração de uma norma” 
(MINAYO, 2001, p. 16).

Para o autor André (2005), o estudo de caso tem um potencial 
enorme de contribuição aos problemas da prática educacional, ao for-
necer informações valiosas que permitem também decisões políticas. 
Assim, a pesquisa de caso será realizada com o fim de se entender a 
dificuldade de rendimento escolar de adolescentes em seu processo 
de aprendizagem. Pretende-se trabalhar dados de violência contra 
crianças no Município de Tefé. Minayo (2010, p. 21-22) pontua que:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 
um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.

Sendo assim, a pesquisa de cunho qualitativa investiga a fundo 
o mundo das acepções, das atitudes e conhecimento recíproco entre 
as pessoas. E sendo assim, não permite a introdução matemática. Ou 
seja, a abordagem qualitativa é o passo da análise de história de vida 
do estudo de caso. Assim Roglio (2013, p. 2) quando cita (SPINDOLA; 
SANTOS, 2003), sobre o método história de vida, pode-se entender que 
a mesma “[...] premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos 
só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela 
é vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores” (SPINDOLA; 
SANTOS, 2003 apud ROGLIO, 2013, p. 2). Sobre o estudo de caso e a 
pesquisa em educação Minayo (2010, p. 12), pontua:
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O objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto 
significa que cada sociedade humana existe e se cons-
trói num determinado espaço e se organiza de forma 
particular e diferente de outras. Por sua vez, todas as 
que vivenciam a mesma época histórica tem alguns 
traços comuns, dado o fato de que vivemos num mundo 
marcado pelo influxo das comunicações. Igualmente, as 
sociedades vivem o presente marcado por seu passado 
e é com tais determinações que constroem seu futuro, 
numa dialética constante entre o que está dado e o que 
será fruto de seu protagonismo.

Com as mudanças das diretrizes que regem o sistema educacio-
nal exigem novos limites exteriores de pensar e gerar conhecimento. E 
consequentemente surge a inquietação de pesquisas para que respon-
dam às estas demandas. Neste aspecto, a pesquisa social se manifesta 
e cumpre papel importante na elaboração deste conhecimento. Assim, 
a pesquisa social considera às instancias da complexidade que surgem 
no contexto educacional, para atender a utilização de uma pesquisa 
que contemple às demandas educacionais. Em relação à abordagem 
qualitativa de pesquisa o autor Godoy (1995, p. 63), apresenta os 
seguintes argumentos:

Quando estamos lidando com problemas pouco conhe-
cidos e a pesquisa é de cunho exploratório, este tipo 
de investigação parece ser o mais adequado. Quando 
o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o 
entendimento do fenômeno como um todo, na sua com-
plexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a 
mais indicada. Ainda quando a nossa preocupação for a 
compreensão da teia de relações sociais e culturais que 
se estabelecem no interior das organizações, o trabalho 
qualitativo pode oferecer interessantes e relevantes 
dados. Nesse sentido, a opção pela metodologia quali-
tativa se faz após a definição do problema e do estabele-
cimento dos objetivos da pesquisa que se quer realizar.
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Após definir a finalidade da pesquisa é necessário adotar o 
cunho de abordagem apropriado para atingir os objetivos da investiga-
ção. Portanto, quando a finalidade é justificar ou descrever um evento 
ou situação, deve-se adotar a abordagem qualitativa. Jabbouer (2011, 
p. 7) quando cita Liebscher (1998), sobre a abordagem qualitativa se 
pode entender que a mesma “[...] é viável quando o fenômeno em 
estudo é complexo, de natureza social e de difícil quantificação”. De 
acordo com o autor, para usar adequadamente a abordagem qualita-
tiva, “o pesquisador precisa aprender a observar, analisar e registrar 
as interações entre as pessoas e entre as pessoas e o sistema” (LIEBS-
CHER, 1998 apud JABBOUER, 2011, p. 7). 

Nesse sentido, na abordagem qualitativa há uma interação di-
nâmica; que se relaciona entre o mundo real e o sujeito; isto é um nexo 
indissociável do mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. E que 
não permite a traduzibilidade em números. Segundo Zanelli (2002, p. 
83), o principal objetivo da pesquisa qualitativa “é buscar entender o 
que as pessoas apreendem ao perceberem o que acontece em seus 
mundos”. O autor complementa ainda que “é muito importante prestar 
atenção no entendimento que temos dos entrevistados, nas possíveis 
distorções e no quanto eles estão dispostos ou confiantes em partilhar 
suas percepções”.

Assim, a abordagem qualitativa prioriza de caráter estritamente 
à compreensão do sujeito. E ainda a aplicação cuidadosa das faculda-
des nas pessoas entrevistadas, nas proposições alteradas e na dispo-
sição ou confiança em compartilhar suas faculdades de percepção. No 
processo da metodologia a definição dos instrumentos de pesquisa 
são elementos principais para nortear o caminho do estudo de caso. 
E a mesma possibilita a manipulação correta e também o código de 
ética. Entre eles serão utilizados: o pesquisador, o sujeito, o protocolo, 
história de vida, a entrevista, coleta de dados e os resultados. Confor-
me Martins (2008, p. 22):
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O investigador deverá escolher uma técnica para coleta 
de dados necessários ao desenvolvimento e conclu-
sões de sua pesquisa. Em um Estudo de Caso a coleta 
de dados ocorre após a definição clara e precisa do 
tema, enunciado das questões orientadoras, colocação 
das proposições – teoria preliminar –, levantamento 
do material que irá compor a plataforma do estudo, 
planejamento de toda a pesquisa incluindo detalhado 
protocolo, bem como as opções por técnicas de coleta 
de dados.

Para Martins (2008), “o protocolo é um instrumento orienta-
dor e regulador da condução da estratégia de pesquisa” (MARTINS, 
2008, p. 74) e a entrevista é o procedimento utilizado no trabalho de 
campo, pois por meio dela o pesquisador obtém informações que 
serve como meio de coleta de dados. Maciel (2011, p. 7) quando 
cita Martins (2008), sobre a entrevista se pode entender que a 
mesma “[...] sugere, entre outras coisas, a atenção do pesquisador 
ao planejar a entrevista, a obtenção de algum conhecimento prévio 
sobre o entrevistado, ouvir mais do que falar e o registro dos dados 
e informações durante a entrevista” (MARTINS, 2008 apud MACIEL, 
2011, p. 7). Nesse sentido, a entrevista cumpre seu papel de fornecer 
dados relevantes ao pesquisador.

Segundo Abreu (2004) a História de vida é “uma dessas técnicas 
usadas na pesquisa pelas ciências humanas”, onde buscam compreen-
der os aspectos subjetivos do indivíduo em suas temáticas e que “no 
campo das ciências sociais, o método da história de vida tem-se desta-
cado como uma das modalidades mais adequadas para fazer-se ouvir o 
discurso dos despossuídos” (ABREU, 2004, p. 42). A análise qualitativa 
da história de vida segundo Becker (1989) tem como consequência 
tirar o pesquisador do seu pedestal de “de dono de saber”, ou seja, o 
pesquisador não confirma a autenticidade dos fatos, pois o que deve 
ser ressaltado é o ponto de vista de quem está narrando a história 
(BECKER, 1989, p. 30).
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Desse modo, vale deixar claro que o método de história de vida, 
quando utilizado, não visa decompor as particularidades históricas 
dos sujeitos pesquisados, mas procura aprender que elementos ele 
contêm. Para Bertaux (1980), é possível transformar a subjetividade 
inerente em conhecimento científico, porque a história de vida, por 
mais particular que seja, é sempre relatos de práticas sociais que con-
tam para decretar algo de si mesmas e de sua comunidade.

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E OPRESSÃO: DOIS CONCEITOS 
FUNDAMENTAIS PARA COMPREENDER OS PRECONCEITOS

A violência simbólica apresentada por Gonçalves (2008), quan-
do cita Bourdieu e Passeron (2014) em A reprodução, entende-se que 
a mesma “[...] a violência simbólica é exercida pela instituição escolar 
e seus agentes que, em geral, ignoram que contribuem para legitimá-la 
socialmente” (BOURDIEU; PASSERON, 2014 apud GONÇALVES, 2008). 
De acordo com os autores Bourdieu e Passeron (2014, p. 18):

Compreende-se que o termo de violência simbólica, que 
diz expressamente a ruptura com todas as representa-
ções espontâneas e as concepções espontaneístas da 
ação pedagógica como ação não violenta, seja imposta 
para significar a unidade teórica de todas as ações carac-
terizadas pelo duplo arbitrário da imposição simbólica.

Desta maneira, os autores compreendem também “a depen-
dência dessa teoria geral das ações de violência simbólica (sejam elas 
exercidas pelo curandeiro, pelo feiticeiro, pelo padre, pelo profeta, 
pelo propagandista, pelo professor, pelo psiquiatra ou pelo psicanalis-
ta)”, para uma teoria geral da violência e da violência legítima, e que 
testemunha de forma direta a substituição das diferentes maneiras de 
violência social e, indireta “a homologia entre o monopólio escolar da 



215COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

violência simbólica legítima e o monopólio estatal do exercício legítimo 
da violência física” (BOURDIEU; PASSERON, 2014, p. 18).

Nesse sentido, no contexto escolar, a dominação se faz pelo 
procedimento pedagógico e para tal, na concepção de Bourdieu, 
classifica a ação pedagógica como uma forma de violência simbólica, 
não se referindo a violência física, mas uma violência de imposição 
cultural marcada pelas forças que regem o poder. Assim, toda ação 
pedagógica que é de cunho de imposição é violenta deixando marca-
dos os nossos corpos. 

A escola é um espaço oportuno para travar discussão sobre as 
questões de gênero, sobre o ser menina e o ser menino, para refutar 
os modelos prontos e acabados, e para pensar ponderadamente sobre 
numerosas questões que permeiam as relações de poder e dominação 
e os diferentes papéis sociais. Não se pode contestar a existência de 
que a própria escola se apresenta como mantenedora desses padrões 
culturais e sociais propícios à proliferação da violência, mas, ao mesmo 
tempo, como campo ideal para alavancar a mudança.

Quanto à Opressão no primeiro capítulo da obra Pedagogia 
do Oprimido (2003), o autor Freire procura justificar o título da obra 
explicando que o homem tem de transformar-se em um sujeito da 
realidade histórica em que se insere, humanizando-se, lutando pela 
liberdade, pela desalienação e pela sua afirmação, enfrentando uma 
classe dominadora que pela violência, opressão, exploração e injustiça 
tenta se perpetuar. 

O capítulo Justificativa da pedagogia do oprimido se divide em 
quatro temas. O primeiro faz referência à questão da consciência opri-
mida e da consciência opressora e ao problema da dualidade gerada 
pela submissão. A pedagogia do oprimido, humanista e libertadora, 
caracteriza-se pela pedagogia dos homens que lutam num processo 
permanente pela sua libertação, pelo que tem necessariamente de ser 
feita com o povo por meio da reflexão sobre a opressão e suas causas, 
que gera uma ação transformadora, denominada por práxis libertadora 
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(FREIRE, 2003, p. 36). Nessa relação entre educador e educando, o ato 
de manipular acontece toda vez que a diretividade se torna autorita-
rismo. Para tal, Freire (2006) cita que “há a interferência do educador 
na capacidade criadora, formuladora, indagadora do educando, de 
forma restritiva” (FREIRE, 2006, p. 79). O autor ainda cita “de posse 
do conteúdo e dos métodos com que manipula os objetos, o educador 
manipula também os educandos” (FREIRE, 2006, p. 113). 

Freire (1970, p. 45, 47) destaca a situação concreta de opressão 
e os opressores assentes nas suas “consciências necrófilas” e “forte-
mente possessivas” e na “cultura do silêncio”. E se adequa a um con-
junto representativo de comportamentos ou de formas de ser, pensar 
e expressar. Assim, o autor argumenta que a opressão de nossa socie-
dade é reproduzida no sistema educacional e é praticado por muitos 
profissionais professores, tais como racismo, sexismo, homofobia etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da escola se atentar para a discussão da Edu-
cação para diversidade e sexualidade nessa pesquisa é significante 
para a formação dos profissionais e empoderamento dos teóricos. A 
pesquisa com resultados, embora parciais, iniciou a partir da dificul-
dade de rendimento escolar. Constatou-se que está associada a vários 
fatores; entre eles é o desconhecimento de alunos que apresentam 
comportamentos e corpos comprometidos pela cultura do estupro e 
que estão escondidos por eles mesmos. Essa falta de reconhecimento 
desses corpos afetados compreende os desencontros da educação 
escolar e da educação familiar. Devido ao não contato das literaturas, 
conhecimento teórico e preparação do profissional no espaço escolar 
para fazer a discussão dos temas de educação, de violência simbólica, 
de opressão, sexualidade, gênero e diversidade.
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Portanto, se espera estimular mudanças na forma de rotular 
e/ou conceituar os educandos no ambiente escolar. E sensibilizar 
também entre os educandos que o bullying tem o mesmo conceito 
e danos que a violência simbólica. Seixas (2018) escreveu em relação 
ao bullying que “esse tipo de violência física e emocional, que muitas 
vezes começa na escola, pode ser um estímulo ao comportamento 
suicida”. Assim, sabe-se que mudar o olhar sobre corpos molestados 
é compreender os conceitos que se relacionam a esses corpos. E que 
o direito ao respeito e permanência no ambiente escolar tem garantia 
constitucional, social, democrática e educacional.
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A TERCEIRA MARGEM: PARA ALÉM DAS 
DUALIDADES E AMBIVALÊNCIAS

Charles Maycon de Almeida Mota

RESUMO 
Este estudo tem como objetivo analisar e compreender o conto de Guimarães 
Rosa A terceira margem do Rio, buscando fazer um intercruzamento entre a 
perspectiva que esse personagem apresenta ao habitar a terceira margem e 
a constituição do ser como sujeito de gênero e sexualidade. Utiliza-se como 
método a Pesquisa Narrativa associada à abordagem qualitativa, este se en-
contra ancorado nas bases da fenomenologia e hermenêutica por apresentar 
condições para interpretação do ser em seu contexto de vida e dos sentidos 
que atribuem à sua condição de existir como docente em contextos rurais. 
Os dispositivos de pesquisa tomados como re-colha e produção de dados 
se configuraram em torno das Entrevistas narrativas e Roda de conversa. 
Conclui-se que a condição de ser das pessoas está para além das dualidades 
e ambivalências que são instituídas em algumas discussões sobre questões 
de gênero e sexualidade. 
Palavras-chave: Gênero e Sexualidade. Pesquisa Narrativa. Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

Pensar as questões de gênero e sexualidade para além das 
dualidades e ambivalências, instituídas como forma de demarcar espa-
ços e determinar quem ou o que é dominante e portador/a de poder, 
propõe rever como temos pensado e vivido o gênero e a sexualidade 
frente aos processos de construção social e cultural na contemporanei-
dade. Isso, nos desafia questionar a respeito das estruturas de poder 
que tem imperado em nossa sociedade, compreendendo os motivos 
que direcionam a uma permanente interdição de assuntos que dizem 
respeito a vida dos sujeitos e suas maneiras de ser. 

Proponho-me a analisar e compreender o conto de Guimarães 
Rosa A terceira margem do Rio, buscando fazer um intercruzamento 
entre a perspectiva que esse personagem apresenta ao habitar a ter-
ceira margem e a constituição do ser como sujeito de gênero e sexua-
lidade, para articular uma reflexão que se apresente num lugar outro 
daquilo que se institui para esses sujeitos de gênero e sexualidade nos 
espaços rurais, construindo um pensamento a respeito do que seria se 
colocar para além de binarismos e ambivalências. 

O referido conto apresenta a narrativa sobre a experiência de 
um sujeito que resolve se aventurar por um lugar da transitoriedade 
que não representasse para ele o que o solo firme sempre represen-
tou, então decidiu se lançar no rio, deixando para traz sua esposa, seus 
dois filhos e uma filha.

É a partir dessa perspectiva de pensar o ser-na-roça que pre-
sentifica seu ente com a significação do que seu entendimento sobre 
gênero e sexualidade na performatização de jeitos próprios de fazer e 
viver em espaços rurais, buscando se constituir em seu lugar de vida 
conforme sua forma de compreensão de mundo. 

Este texto se configura como um movimento de pensar sobre 
as questões de gênero e sexualidade a partir das narrativas do conto 
A terceira margem do Rio, antecedendo a entrada em campo para a 
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re-colha das narrativas de professores/as da roça. A pesquisa tem sua 
centralidade nos processos de vida das pessoas que vivem na roça, 
propondo-se um movimento de compreensão e interpretação que 
leve em conta a subjetividade dos sujeitos. 

O estudo utiliza como método a Pesquisa Narrativa associada à 
abordagem qualitativa, estando ancorado nas bases da fenomenologia 
e hermenêutica por buscar interpretar o ser em seu contexto de vida 
e a partir dos sentidos que atribuem à sua condição de existir em con-
textos rurais.

PERCURSO METODOLÓGICO: PESQUISA NARRATIVA EM 
CONTEXTOS DA ROÇA

A pesquisa narrativa tem se apresentado como potência para o 
movimento de pesquisa em educação por considerar as experiências 
que docentes da Educação Básica lograram no envolvimento com a 
profissão docente neste nível de ensino, tendo oportunidade de nar-
rarem sobre a vida e os espaços da docência, evidenciando pontos e 
elementos relevantes para o fazer no âmbito das escolas públicas de 
espaços que, por muito tempo, eram desconsiderados como produto-
res de saberes. 

Tal movimento de pesquisa se constitui a partir das quebras 
de paradigmas no campo das ciências duras, insurgindo disso, novas 
reconfigurações que dão respaldo para a pesquisa qualitativa, legiti-
mando e dando abertura para modos outros de fazer pesquisa, con-
siderando elementos metodológicos construídos com fundamentos 
em uma – perspectiva etno-histórico-sociológica‖ (BERTAUX, 2010), 
ancorada em abordagens da etnografia e suas técnicas para observa-
ção tomadas com uma visão sociológica.

Uma perspectiva etno-histórico-sociológica leva em considera-
ção as narrativas de vida numa inter-relação que esta tem com os pro-
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cessos de subjetividade e intersubjetividade de quem narra, podendo 
ser tomadas como dados de pesquisa por compreender experiências 
de vida-formação-profissão elementos fundantes para pensar a do-
cência e espaços educativos.

As narrativas significam condições de potência para a produção 
científica, uma vez que, estas carregam em sim uma dinâmica que 
nos permite compreender fenômenos sociais em uma dimensão que 
perpassa o individual e o coletivo, as singularidades e pluralidades das 
pessoas. Para Bertaux (2010, p. 17),

Recorrer às narrativas de vida enriquece consideravel-
mente essa perspectiva, trazendo-lhe aquilo que faltava 
à observação direta, exclusivamente focada nas intera-
ções face a face: uma dimensão diacrônica que permite 
perceber as lógicas da ação no seu desenvolvimento 
biográfico e as configurações de relações sociais no seu 
desenvolvimento histórico (reprodução e dinâmicas de 
transformação).

Então, o processo que integra uma pesquisa narrativa revela 
um movimento de valorização às interações que tal movimento pro-
põe para pesquisador/a e participantes de pesquisa, pois a observação 
direta e o envolvimento que disso decorre, potencializa a produção de 
dados e favorece a apresentação das narrativas em suas dimensões 
sincrônica e diacrônica.

A pesquisa narrativa se configura como modo específico que 
podemos tomar para evidenciar experiência de vida individual de 
professores e professoras que é atravessada por histórias de vida de 
outras pessoas, representando suas instituições de educação e outros 
espaços em que se vinculam.
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UMA COMPREENSÃO SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE 
PARA ALÉM DO LUGAR COMUM

A terceira margem passa a ser a configuração de um lugar 
possível para a produção de sentidos construídos pelo sujeito a partir 
do que ele compreende do ser sujeito de gênero e sexualidade, sem 
apego ao que a sociedade instituiu para seu gênero e sua sexualidade.

Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu 
e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras 
palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma 
recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia 
esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mas-
cou o beiço e bramou: — “Cê vai, ocê fique, você nunca 
volte!” Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso 
para mim, me acenando de vir também, por uns passos. 
Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. 
O rumo daquilo me animava, chega que um propósito 
perguntei: — “Pai, o senhor me leva junto, nessa sua 
canoa?” Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a 
bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, 
mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai 
entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa 
saiu se indo — a sombra dela por igual, feito um jacaré, 
comprida longa (ROSA, 1994, p. 409).

Fazer o percurso da terceira margem significava se reconstituir 
sujeito a partir da subjetividade do ser sendo, em que a presenciali-
dade se constituía da interação desse homem consigo mesmo e com 
o espaço do rio largo e profundo, cuja água seria a transitoriedade e 
um espaço de incertezas responsável pela reconstituição de um ser 
instituído, agora, pelo desejo de ser. Habitar a terceira margem é se 
assumir sujeito de gênero e sexualidade em uma lógica outra que não 
está fundamentada em proposições heteronormativas. 

Nesta perspectiva constitutiva de um sujeito que constitui seu 
gênero e sua sexualidade a partir das condições instituídas pelo seu 
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desejo, nos propõe refletir a respeito dos elementos que a sociedade 
se utiliza para determinar se somos meninos ou meninas, homens ou 
mulheres a partir de um órgão genital, pois ao fazer isso, entra em 
cena o uso do poder para determinar quem somos. 

Por compreender que o sujeito se constitui a partir do mo-
mento que exercem o poder sob ele ou ele se institui como sujeito de 
poder, penso que a terceira margem possa ser tomada como um lugar 
hermenêutico por se apresentar como um espaço em que o poder 
ser é assumido pelo sujeito em sua condição do desejo de ser sendo. 
A condição do ser sendo é a presentificação do sujeito de gênero e 
sexualidade em sua evolução, superando as condições do binarismo e 
da ambivalência. 

A terceira margem como lugar hermenêutico pode ser enten-
dida, também, a partir da superação da questão – antinatural‖ (FOU-
CAULT, 2017) que demarca a oposição e funda a determinação dos 
sujeitos de gênero e sexualidade somente na procriação. Demarcar a 
oposição e instituir em torno das questões de gênero e sexualidade 
o binarismo, é uma maneira de reforçar padrões hegemônicos para a 
manutenção do poder detido pelos grupos dominantes e, enfraqueci-
mento das minorias políticas que se encontram nas fronteiras por se 
assumirem sujeitos a partir do desejo de ser quem são. 

Cabe salientar que a terceira margem não se coloca aqui como 
sinônimo de fronteira ou de entre-lugar, mas sim como um espaço outro 
que pode acolher aqueles e aquelas que estão vivendo nas fronteiras ou 
no entre-lugar. Isso porque, quem vive essa condição de invisibilidade, 
marginalização e exclusão por não se adequar aos padrões heteronor-
mativos instituídos socialmente, carregam consigo o desejo semelhante 
ao pai que decidiu habitar a terceira margem do rio. 

A gente teve de se acostumar com aquilo. Às penas, que, 
com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou, em si, 
na verdade. Tiro por mim, que, no que queria, e no que 
não queria, só quando nosso pai me achava: assunto 
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que jogava para trás meus pensamentos. O severo que 
era, de não se entender, de maneira nenhuma, como 
ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, 
calor, sereno, e nas friagens terríveis de meio-do-ano 
(sic), sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, 
por todas as semanas, e meses, e os anos — sem fazer 
conta do se-ir do viver. Não pojava em nenhuma das 
duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais 
em chão nem capim. Por certo, ao menos, que, para 
dormir seu tanto, ele fizesse amarração da canoa, em 
alguma ponta-de-ilha, no esconso. Mas não armava um 
foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca 
mais riscou um fósforo. O que consumia de comer, era 
só um quase; mesmo do que a gente depositava, no 
entre as raízes da gameleira, ou na lapinha de pedra 
do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não 
adoecia? E a constante força dos braços, para ter tento 
na canoa, resistindo, mesmo na demasia das enchentes, 
no subimento, aí quando no laço da correnteza enorme 
do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos 
mortos e paus-de-árvore (sic) descendo – de espanto de 
esbarro. E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. 
Nós, também, não falávamos mais nele. Só se pensava. 
Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento; e, se, 
por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para 
se despertar de novo, de repente, com a memória, no 
passo de outros sobressaltos (ROSA, 1994, p. 410).

Viver na terceira margem do rio é abrir mão daquilo que se está 
acostumado para enfrentar o desconhecido, o inesperado e o incerto. É 
produzir sentidos outros para seus modos de ser, fazer e viver. Para quem 
não está envolvido nessa condição de ser tudo pode ser assustador e 
parecer impossível. Seja por motivos como estes, que ainda vivenciamos 
situações de imposição de princípios dos grupos dominantes. 

Considerar a construção do gênero e da sexualidade para além 
de ambivalências e binarismos é correr risco, é viver no risco. Risco 
de decisões próprias que demandem o inesperado, que requeira uma 
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compreensão outra dos nossos modos de ser, fazer e viver em uma 
sociedade afetada pelos padrões instituídos pelo capitalismo. 

O pensamento proposto por Louro (2008, p. 47) a respeito do 
rompimento de uma lógica binária nos permite compreender a inter-
dependência como uma condição outra nesse processo de pensar a 
construção do gênero e da sexualidade, levando em conta a condição 
do ser sendo para a presentificação do sujeito de gênero e sexualidade 
em sua evolução, em que – em uma ótica desconstrutiva, seria de-
monstrada a mútua implicação/constituição dos opostos e se passaria 
a questionar os processos pelos quais uma forma de sexualidade (a 
heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou mais do que 
isso, passou a ser concebida como natural. 

Isso significa dizer que, quem se desvia dessa norma, que pas-
sou a ser concebida como natural, e vai de encontro à interpelação 
que foi sendo atribuída desde quando nasceu, ou até mesmo antes 
do nascimento, somente, por terem identificado um sinal que fosse 
condizente a um órgão genital masculino ou feminino, passa a ser visto 
de modo inferior perante sua performatividade. 

Desse modo, a escola e a sociedade tem reproduzido essa 
ótica da normalidade conforme as concepções que estão constituídas 
em torno da heterossexualidade, impulsionando um movimento que 
reforça a lógica da ambivalência e do binarismo, isso se dá pela falta 
de abertura em compreender os sujeitos de gênero e sexualidade 
para além do que está posto como parâmetro a respeito do que seja o 
gênero e a sexualidade das pessoas. 

Neste sentido, é importante perceber a necessidade da realiza-
ção de reflexões na escola com enfoque na visibilidade às questões de 
gênero e sexualidade, bem como, outras questões que estão no âmbi-
to da diversidade, por outra lógica que esteja dissociada da construção 
social e cultural que institui como – natural a lógica do pensamento 
dominante e colonizador. 
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O fazer docente que se coloca a realizar um movimento que 
se aproxime da condição de pensar por um lugar outro, está criando 
possibilidades para que os sujeitos da diferença possam buscar sua 
terceira margem ou então promover, em solo firme, modos outros 
que destitua a interpelação dos sujeitos de gênero e sexualidade pela 
direção do binarismo e da ambivalência. 

Entender os sujeitos de gênero e sexualidade para além de 
binarismos e ambivalências é perceber a importância de uma maior 
compreensão a respeito dos modos de ser, fazer e viver. Desse forma, 
penso que a presentificação do ente em seus modos de ser-viver-
-na-roça, em alguns momentos, tem experiência do viver na terceira 
margem, pois tem buscado alternativas para (re)existir nos espaços da 
roça frente a uma estrutura social, política e econômica fundada numa 
proposta de urbanidade e consumismo, afirmando o tempo todo que 
os modos de vida constituídos nos espaços rurais estão ultrapassados. 

Assim, compreendo que o ente que está presentificado no 
ser-na-roça1 constrói sentidos a partir da significância que o espaço 
da roça apresenta para ele. Dessa forma, o ser sujeito de gênero e 
sexualidade e viver em espaços rurais vão sendo interpelado conforme 
a relação de poder que permeia nestes espaços, isso faz com que as 
determinações de papéis sociais sejam perpetuadas de acordo ao que 
as comunidades validam verdade. 

Conforme a reflexão que faço como sujeito de gênero e sexua-
lidade que habita territórios rurais, percebo que a presença instituída 
pelo ente que coloca o ser sendo, possibilita uma compreensão de um 
ser por si mesmo. Isso se apresenta como elemento constituinte que 
o próprio sujeito toma para compor seus modos de ser-viver-na-roça, 
uma vez que, – no modo de se assumir ou se perder, a existência só se 
decide a partir de cada presença em si mesma. A questão da existência 

1  Este termo está sendo utilizado no texto da tese de doutoramento, construído a 
partir dos modos de ser-viver-na-roça, se colocando como um constructo que tem 
inspiração na proposta de ser-sendo (HEIDEGGER, 2015). 
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só poderá ser esclarecida sempre pelo próprio existir (HEIDEGGER, 
2015, p. 48). 

É com esse pensamento, que tenho buscado a construção de 
uma compreensão para explicar a ruralidade da presença2 que per-
meia os espaços da roça e se coloca como uma condicionante para 
uma compreensão do ser por ele mesmo, esta é determinada pelos 
modos que cada ser-na-roça estabelece com seu próprio ser, fazen-
do-se presença. Heidegger (2015, p. 55) evidencia que, – a presença 
é de tal modo que, sendo, realiza a compreensão de algo como ser. 
Mantendo-se esse nexo, deve-se mostrar que o tempo é o de onde a 
presença em geral compreende e interpreta implicitamente o ser. 

O ente que se presentifica no ser constituído por seus desejos, 
sejam eles reprimidos ou não, se apresenta, também, como condição 
de vida para o ser-na-roça. Considerando, a maneira como vivemos 
o gênero e sexualidade é uma construção social e cultural, evidencio 
que os modos de ser e viver o gênero e a sexualidade que temos 
oportunidade de constituir para a nossa vida, podem ser uma escolha 
que carrega em si condições de nossos desejos e escolhas, conforme a 
construção que fizemos para ser-viver-na-roça. 

Essa escolha que fazemos, assim como o pai que decidiu viver 
na terceira margem do rio, suscita veemente a presencialidade do ente 
no ser sendo. Isso tem muito a ver com a ontologia do sujeito e seus 
modos de compreender e interpretar a si próprio, levando em conta 
seus espaços de vida e seus desejos do ser sendo. Assim, a presença é 
uma oportunidade de cada ser sendo poder se constituir ao modo que 
compreende a si mesmo como sujeito, trazendo à baila suas ausências, 
desejos e interrogações a respeito de seu ser. 

2  Esse termo está sendo construído no texto da tese de doutoramento a partir das 
discussões que tenho realizado com base nos escritos de Heidegger, para pensar 
como presentificação do ente constitui o ser-na-roça conforme o que vai se dando 
na vida dos sujeitos que habitam os territórios rurais instituídos nos modos de ser-
viver-na-roça. 
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Colocar-se como sujeito que busca pensar seu gênero e sua 
sexualidade por um lugar outro, é se arriscar em terrenos ou águas 
desconhecidas como o rio escuro e profundo do conto A terceira 
margem do rio é um lugar de possibilidades outras de um marco zero 
para a construção de concepções que possam superar os pensamentos 
fincados no binarismo e na ambivalência quando tomamos as constru-
ções do gênero e da sexualidade. 

Arriscar-se pelo desconhecido é, também, correr o risco de 
não ser compreendido por outro, da mesma maneira como o filho, 
personagem narrador no conto, que se arriscava a observar seu pai e 
construir os sentidos de uma presença de um ente que instituía seu ser 
sendo por meio da ausência de seu pai.

Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; 
por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que 
não queriam falar: doideira. Só uns achavam o entanto 
de poder também ser pagamento de promessa; ou que, 
nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma 
feia doença, que seja, a lepra, se desertava para outra 
sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes 
das notícias se dando pelas certas pessoas – passadores, 
moradores das beiras, até do afastado da outra banda – 
descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, 
em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como 
cursava no rio, solto solitariamente (ROSA, 1994, p. 409).

Interpretar e compreender um ser sendo como ele se mostra 
ser é uma ação própria de quem busca na presentificação do ente 
em seu ser uma compreensão de si próprio. Nesse caso, considerar a 
atitude do pai como doideira, pagamento de promessa ou estar com 
uma lepra seria a justificativa mais convincente para aquelas pessoas 
que compreender seu modo de ser, fazer e viver pelo lugar comum, 
sem nunca imaginar que existem outras razões de ser para o que já 
existe e também para o que não existe e precisaria existir como ser 
ontológico para a explicação da presença que se manifesta para além 
do que está posto.
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Sou homem de tristes palavras. De que era que eu ti-
nha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo 
ausência: e o rio-rio-rio, o rio — pondo perpétuo. [...] 
Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a 
palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos 
todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é 
doido. Ou, então, todos. Só fiz, que fui lá. Com um lenço, 
para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. 
Esperei. Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava 
ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei, umas 
quantas vezes. E falei, o que me urgia, jurado e declara-
do, tive que reforçar a voz: — “Pai, o senhor está velho, 
já fez o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece 
mais... O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que 
seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, 
na canoa!...”. E, assim dizendo, meu coração bateu no 
compasso do mais certo (ROSA, 1994, p. 411).

Pensar as questões de gênero e sexualidade por uma lógica 
outra nos remete a compreender e interpretar a nós mesmos ou aos 
outros a partir da própria história e razões de um ser sendo que institui 
uma presença a partir de sua condição de existir. É tomar os motes que 
o filho tomou para compreender a atitude do pai, de modo a vivenciar 
com intensidade o movimento que outro sujeito empreendeu por meio 
de sua experiência no espaço de vida que tinha e, aparentemente era 
seguro para se aventurar produzir maneiras outras de presentificação 
de um ser sendo que corresponderia ao desejo de um ser mais.

Um ser em constante evolução quando se percebe sujeito de 
direito e poder sobre si próprio, muitas vezes, consegue compreender 
e interpretar o outro pelo lugar da ausência e dos desejos, solidarizan-
do-se às condições de vida do outro. Esse pensamento pode também 
ser a revelação de uma ausência e de desejos que o ser sendo toma 
para a presentificação de seu ente em si mesmo. Esse se solidarizar do 
filho com o pai é, aqui em meu entendimento, um compreender com. 
É um buscar saber na presença. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomar uma perspectiva etno-histórico-sociológica para com-
preender analisar e compreender o conto de Guimarães Rosa A tercei-
ra margem do Rio, para fazer um intercruzamento entre a perspectiva 
que esse personagem apresenta ao habitar a terceira margem e a 
constituição do ser como sujeito de gênero e sexualidade, nos propõe 
considerar as narrativas de vida em uma inter-relação que os processos 
de subjetividade e intersubjetividade de quem narra se apresentam 
como elementar na pesquisa por compreender que as experiências 
de vida-formação-profissão são importantes para pensar a docência e 
espaços educativos. 

Buscar na pesquisa narrativa as condições necessárias para 
pensar sobre as questões de gênero e sexualidade a partir da colabo-
ração que tal perspectiva apresenta, se coloca aqui como um exercício 
potente de análise e reflexão sobre a vida narrada, trazendo à baila 
possibilidades de compreensão e interpretação dessas narrativas, en-
tendendo que o sujeito se constitui a partir do que pensa ser, de seus 
fazeres, da maneira como pensa sua vida. Nisso implica como o poder 
se exerce sob ele ou ele se institui como sujeito de poder. 

Neste sentido a terceira margem é tomada aqui como um lugar 
hermenêutico por se colocar como espaço em que a condição de ser 
é assumida pelo sujeito a partir de sua vontade de ser sendo. Dessa 
forma, a possibilidade desse ser sendo é a presentificação do sujeito 
de gênero e sexualidade em sua abertura, que provoca a superação 
das condições do binarismo e da ambivalência.
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HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO DE 
MULHERES ADULTAS NO CURSO DE 

PEDAGOGIA: MOTIVAÇÃO, DIFICULDADES, 
DESAFIOS E EXPECTATIVAS

Joselita Edeltrudes de Souza Silva 
Sandra Regina Magalhães de Araújo

RESUMO 
Este artigo discute e analisa as trajetórias de vida e formação de mulheres adul-
tas do curso de Pedagogia. A pesquisa de abordagem qualitativa privilegiou o 
Estudo de Caso e se utilizou como instrumento de pesquisa a entrevista se-
miestruturada com quatro mulheres, estudantes do curso de Licenciatura em 
Pedagogia do Departamento de Educação/Campus I. Os resultados apontaram 
de que essas mulheres foram motivadas a estudarem por algumas razões, a 
saber: ingressarem num curso superior na perspectiva da autonomia pessoal 
e financeira, busca pelo conhecimento, entre outras. Já as dificuldades foram 
muitas: questões financeiras para darem continuidade aos estudos, uso das 
tecnologias da informação e comunicação, relações interpessoais, com des-
taque para os problemas sociais e geracionais. As percepções no tocante aos 
desafios e perspectivas são diversas: inserção no mercado de trabalho, cursar 
mestrado, atuar em trabalhos voluntários, ascender economicamente em bus-
ca da realização pessoal e profissional, reconquistar os espaços como mulheres 
ao exercer o pleno exercício da cidadania. 
Palavras-chave: Trajetórias de Vida. Formação. Gênero. Geração.
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INTRODUÇÃO 

Este artigo enquanto um recorte do Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC intentou compreender as trajetórias de vida e formação 
de mulheres adultas no ensino superior, especificamente no curso 
de Licenciatura em Pedagogia. O estudo foi orientado pela seguinte 
questão: Quais os motivos que impulsionam e dão significados as 
mulheres adultas para ingressarem na Universidade depois de tantos 
anos afastadas dos estudos? 

O estudo de abordagem qualitativa, metodologicamente se 
apoiou no Estudo de Caso na perspectiva de responder a questão 
e aos objetivos da pesquisa. A coleta de dados se deu por meio de 
entrevistas semiestruturadas, desenvolvida junto a quatro mulheres, 
do Curso de Pedagogia da Uneb, Departamento de Educação/Campus 
I, as quais ingressaram no semestre 2014.2. As participantes do estudo 
foram escolhidas por atenderem ao perfil e aos interesses do tema 
investigado, a partir de três categorias chave: motivação, dificuldade, 
desafios e expectativas no processo de retomada dos estudos. Os no-
mes das participantes foram substituídos por nomes fictícios a fim de 
preservar a identidade das mesmas.

HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO: NARRATIVAS DE 
MULHERES ADULTAS NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNEB 

Com vistas a responder a questão e aos objetivos do estudo 
o qual resultou no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou seja, 
de compreender os motivos que impulsionam e dão significados as 
mulheres adultas para ingressarem na Universidade depois de tantos 
anos afastadas dos estudos, neste item se discutem as categorias 
chave que fundamentaram as reflexões e análises, a saber: motivação, 
dificuldade, desafios e perspectivas, fatores de relevância na constru-
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ção de todo o processo da pesquisa, ou seja, das trajetórias de vida e 
formação das referidas mulheres estudantes adultas. 

MOTIVAÇÃO 

A motivação é reconhecida como uma necessidade humana, 
pela qual precisamos acreditar que vamos satisfazer nossas expecta-
tivas e que para isto devemos nos esforçar em um ato de coragem e 
determinação, não importa quais serão os obstáculos, pois, este sen-
timento está ligado ao que queremos na vida; estar motivado, é sentir 
que o que vamos realizar nos fará bem, num processo que acontece 
a cada instante, nasce das necessidades mais íntimas do nosso ser, se 
encontra dentro de nós. 

Nesse sentido, Chiavenato (1995, p. 49), afirma:

[...] é óbvio que as pessoas são diferentes no que tange 
à motivação: as necessidades variam de indivíduo para 
indivíduo, produzindo diferentes padrões de compor-
tamento; os valores sociais também são diferentes; as 
capacidades para atingir os objetivos são igualmente di-
ferentes; e assim por diante. Para complicar ainda mais, 
as necessidades, os valores sociais e as capacidades 
variam no mesmo indivíduo conforme o tempo.

Maximiano (2004, p. 267-268) define a palavra motivação 
deriva do latim motivus, movere, que significa mover. Em seu sentido 
original, a palavra indica o processo pelo qual o comportamento hu-
mano é incentivado ou estimulado por algum tipo de motivo ou razão. 
Motivo, motor e emoção são palavras que têm a mesma raiz. 

A partir das considerações tecidas por Chiavenato (1995) e 
Maximiano (2004), que cada um desenvolve em momentos distintos, 
forças que os motiva, pois, ninguém motiva ninguém, antes sim, nos 
estimulam, incentivam, nos provocam. A motivação de fato, está den-
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tro de nós, é o que nos impulsiona com capacidades diferentes, que 
variam de indivíduo para indivíduo.

Dito isto, trago as narrativas destas mulheres, suas trajetórias, 
motivações, dificuldades, desafios e expectativas, após suas inserções 
na Universidade, em que as suas histórias serão compreendidas a 
partir de uma construção social, como responsáveis por suas posturas 
e mudanças para alcançarem seus objetivos como futuras pedagogas. 
Desse modo, questionadas sobre as motivações que as levaram a 
ingressar na Universidade, após alguns anos distantes do processo de 
escolarização, Fogo, afirma em sua narrativa que:

[...] Além do sonho de ser psicóloga,quando pequena, fui 
motivada por meus pais a ir à escola, estudei em escola 
pública a partir de 1969, fui sempre muito participativa, 
nunca perdi e nem repeti nenhum ano, concluí o ensino 
médio aos 17 anos, logo depois fui trabalhar, casei, tive 
filhos e, depois de 30 anos afastada da escola, participei 
do Enem com vistas a testar meus conhecimentos, 
quando resolvi prestar o vestibular, o que fiz por duas 
vezes, até entusiasmada pelo sonho de ver o meu filho 
numa Universidade, e para incentivá-lo, pedi que fizesse 
a nossa inscrição, fato que atribuo a mim, toda minha 
força de vontade e determinação. Mesmo não escolhen-
do a Pedagogia, o sonho de ingressar numa faculdade já 
vivia dentro de mim, sempre tive o desejo de me agregar 
ao mercado de trabalho e de valorização por parte da 
sociedade (Fogo, trecho da entrevista, 2018).

Por meio da sua narrativa, compreende-se que o fator motiva-
ção teve uma forte influência em sua vida, mediante o estímulo que re-
cebeu da sua família, (esposo, filhos), também pelo sonho de ver o seu 
filho na faculdade, quis incentivá-lo. Suas motivações foram diversas e 
curiosas. Vale ressaltar que sua paixão pelo curso desenvolveu bastante 
no decorrer do percurso acadêmico. Além da motivação familiar para 
sua escolha profissional, afirma ainda que, suas motivações sempre 
estiveram relacionadas com a vontade de se agregar ao mercado de 
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trabalho e ser reconhecida por sua capacidade e seu conhecimento, 
como bem pontuou Maximiano (2004), pois, motivação, indica ser o 
processo pelo qual o comportamento humano é incentivado ou esti-
mulado por algum tipo de motivo ou razão. 

Paralelamente a isto, Chiavenato (1995), afirma serem as pes-
soas diferentes em suas motivações, com níveis e interesses diversos, 
variam de indivíduo para indivíduo, por isto podemos identificar este 
fator, como uma fonte no qual tudo começa a ser gerado, percebe-se 
quais as nossas prioridades, as que nascemos com elas e as que foram 
adquiridas socialmente, o que nos caracteriza em estilos próprios de 
vida, como: as possibilidades de crescimento profissional, o reconheci-
mento da sociedade e da família, estabilidade, satisfação, liberdade de 
decisão, uso total das habilidades pessoais, dentre outros.

Sempre foi um sonho ingressar na faculdade, sempre 
motivada por meus pais, os quais se preocupavam muito 
com o meu futuro e gostava muito de estudar. Nada me 
faltou de essencial como alimentação, vestuário, saúde 
e etc.[...] Antes de concluir o ensino médio, já conhecia 
o meu esposo, na ocasião namorado. O mesmo era 
formado em Letras pela Ucsal, pós-graduado pela Uneb 
e mestrado na Ufba e meu filho estava cursando direito, 
os dois foram os grandes incentivadores para que eu in-
gressasse na Universidade, insistiam tanto que às vezes 
me chateava. Fui estimulada também por minha mãe e 
minha família que tinham o sonho de me ver com o nível 
superior completo e vencendo na vida através dos estu-
dos. Após 24 anos prestei o vestibular para Pedagogia na 
Uneb onde fui aprovada para minha alegria e de toda a 
família [...] continuo animada em realizar meus sonhos 
(Lua, trecho da entrevista, 2018).

De acordo com o sua narrativa, foi possível compreender o 
percurso e as influências sociais da trajetória de Lua, pois a graduação 
proporcionou mudanças significantes, motivou a alcançar voos mais 
altos de conhecimento. Lua traz semelhanças com outras trajetórias 
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de vida, pois veio de uma família que não mediu esforços para incluí-la 
na sociedade, para melhorar suas condições de vida por meio da edu-
cação. Educação esta que ela soube aproveitar muito bem. 

Um ponto importante na narrativa das participantes desta 
pesquisa, é que mesmo nos dias atuais, o pensamento de suas famílias 
em relação aos estudos, trabalho, dentre outros fatores, não sofreu 
muitas mudanças, visto que alguns de seus membros as consideram 
capazes, mesmo com a idade já avançada, nenhuma delas encontrou 
objeção ao ingressar na Universidade, ao contrário, acreditaram que as 
possibilidades para elas a partir dali seriam maiores.

[...] Iniciei meus estudos aos seis anos e meio de idade, 
nos anos 70, fui sempre incentivada por minha mãe em 
todo o ensino básico e em toda minha vida escolar [...] 
após concluir o ensino médio, casada, o meu esposo me 
incentivou a cursar a Universidade, sugeriu que juntos 
retomássemos a vida escolar e fizemos a inscrição na 
Uneb, sendo os dois aprovados, ele na área de admi-
nistração e eu em pedagogia. Ele, meu esposo continua 
sempre me incentivando, atribui a volta aos estudos, 
ao meu esposo, não mais nutria a vontade de voltar a 
estudar, por motivos diversos, muitas atividades (Água, 
trecho da entrevista, 2018).

DIFICULDADES 

Esta é uma categoria a qual se pretende identificar por meio 
das redes construídas pelas discentes, as dificuldades encontradas 
durante a trajetória acadêmica as quais este grupo de mulheres en-
frentou desde a infância até o ensino superior, ou seja, da entrada 
até permanência a partir de uma perspectiva sócio-histórica na qual 
se considera as desigualdades sociais presentes na sociedade antiga e 
atual e reproduzida na vida acadêmica. 
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É necessário considerar a condição das mulheres de diferentes 
idades na Universidade, pois ainda que persistam as disparidades entre 
a entrada das mulheres com mais de 45 anos e daquelas com 18 a 25 
anos, é notório o crescimento do percentual de mulheres adultas que 
ingressam num nível superior, com destaque no curso de Pedagogia. 
Se estas mulheres mais experientes não eram vistas socialmente nem 
por si mesmas, o seu ingresso na universidade modificou suas percep-
ções e as elevam a outras possibilidades de existência a partir de uma 
formação inicial. 

Ainda assim, o fator idade influencia bastante nas formas de-
siguais neste espaço específico da sala de aula, como se as mulheres 
adultas, estivessem num espaço que não fosse seu, que não as per-
tencesse. Requer ponderar por sua vez, os fatores ligados à escolha 
profissional que se dá num movimento marcado por dilemas, conflitos 
e contradições, que envolve não apenas as características pessoais, 
mas também o contexto histórico e o ambiente sociocultural em que 
estas mulheres vivem. 

Em um processo permeado por diversas leituras de mundo, o 
qual buscou ampliar o conhecimento humano, cultural e social, obser-
vam-se alguns fatores que as distanciam dos objetivos, tais como: o 
peso da idade, formas de aprendizagem, dificuldades com a informá-
tica e uma não cultura de respeito às diferenças. Sem contar que, há 
algum tempo atrás, a Universidade era ocupada por estudantes mais 
jovens, consideradas por muitos, como o futuro do País. Porém, com o 
passar dos anos, com as lutas em busca por autonomia e sociabilidade, 
protagonizada pela geração mais madura, voltou-se o olhar para novos 
conhecimentos direcionados a geração adulta, donas de casa, por pri-
mar um estudo de excelência. 

Neste sentido, o estudo corrobora com este entendimento e 
busca demonstrar que o curso de Pedagogia, especificamente com 
este grupo distinto de mulheres adultas, encontra-se desigualmente 
dividido entre gerações. Uma geração que leva a percepção das idades 
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da vida, o qual se pode definir como uma construção social e cultural, 
que variam de acordo o espaço e tempo e se constroem juntos, algu-
mas vezes em situações de conflitos e reorganizações sociais.

Essas dimensões realizam-se no cotidiano e na Histó-
ria e podem ser também definidas como categorias 
relacionais ou da experiência. Expressam diferenças, 
oposições, conflitos e/ou alianças e hierarquias provisó-
rias. Provisórias, porque na dialética da vida os lugares 
sociais se alternam, as situações sociais desestruturam-
-se e reconstroem-se em outros moldes. Do ponto de 
vista de cada indivíduo ou grupo, isto significa a múltipla 
pertinência de classe, de sexo/gênero, de idade/geração 
e de raça/etnia, com a formação de subjetividades ou de 
identidades correspondentes (MOTTA, 2004, p. 1).

Dessa forma, diferentes gerações em um mesmo lugar, tem o 
poder de, por um lado, carregar a positividade em função da diver-
sidade, integração e convivência em relação a diversas perspectivas, 
por outro lado, pode criar desequilíbrios e conflitos, posto que cada 
geração estabelece um tipo de relação com o seu contexto. 

De acordo com Forquin (2003, p. 4), o termo geração é utilizado 
com frequência no sentido de classe e/ou de categoria de idade ca-
racterística, sendo comum destacar a presença da jovem geração, das 
gerações adultas e da velha e/ou da antiga geração. Segundo o autor, 
o conceito de geração na concepção histórica e sociológica designa um 
conjunto de pessoas que nasceram mais ou menos em uma mesma 
época e que têm em comum uma experiência histórica idêntica e/ou 
uma proximidade cultural. 

Ficou evidente, como destaca o autor, que o conceito de gera-
ção não envolve apenas pessoas que nasceram em uma mesma épo-
ca, agrega também pessoas que se desenvolveram e receberam um 
conjunto de conhecimentos parecidos, perpetuam valores em comum, 
ou seja, sentimento ou consciência de geração. Nesse sentido, diante 
desse cenário de transformações e evoluções em que as gerações es-
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tão envolvidas, os mais jovens apresentam padrões de vida diferentes 
dos adultos. 

Dessa forma, notadamente nesta instituição, foi possível 
observar que as mulheres mais adultas tem facilidade em lidar com 
os compromissos em relação a cumpri-los, mas tem dificuldades em 
aceitar mudanças, embora se sintam muito pressionadas em atingir 
suas metas. Por outro lado, as mulheres mais jovens em grande 
maioria, não são capazes de sacrificar o seu lazer, muitas vezes agem 
por impulso, dão prioridade a realização profissional, mas, se assim 
não ocorrer, buscam novas oportunidades. Tem facilidade com as 
mudanças, buscam sempre o que lhes dão prazer e não se adaptam 
facilmente com a hierarquia. Lidam bem com a tecnologia, por esta 
fazer parte do seu dia a dia. Por compreender estes fatos, percebe-se 
que não se pode definir gerações, apenas pela idade cronológica, mas, 
pelas atitudes e perspectivas.

[...] Meus pais não tinham recursos financeiros e eu e 
meus irmãos estudamos o básico para ler e escrever, pois 
as dificuldades eram muitas, começando pelo fardamen-
to escolar, era preciso muitas vezes revezar com meus 
irmãos, um chegava tirava a farda outro vestia, andava 
quilômetros para chegar à escola, corria das vacas que 
me perseguiam nos matagais. Na conclusão do ensino 
médio, me deparei com situações bem constrangedoras, 
precisei pedir emprestado o sapato que usaria na cola-
ção de grau e o anel que o diretor colocou em meu dedo. 
Precisei trabalhar depois do ensino médio para ajudar 
nas despesas de casa, senti na pele o preconceito e o ra-
cismo e por ser negra, encontrei muitas dificuldades no 
mercado de trabalho (Fogo, trecho da entrevista, 2018).

Fogo, a participante que se formou recentemente, enfatiza 
as dificuldades financeiras, percurso escolar difícil, trabalho precoce, 
racismo, exclusão na Universidade, violência simbólica, dificuldades 
nas relações interpessoais, com relação às TIC, cobrança da família, 
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cuidados com a saúde do esposo, experiência angustiante com a ela-
boração do TCC.

[...] Infelizmente, após quatro anos na Universidade 
deparei-me com uma situação completamente adversa e 
desnecessária, pois no momento que precisava de paz e 
colaboração do meu orientador fui surpreendida com um 
comportamento extremamente agressivo, quando não a 
falta de retorno nas minhas solicitações. A conclusão do 
meu curso de Pedagogia foi um momento que passei por 
uma experiência angustiante, desalentadora e decepcio-
nante. Acredito que essa é a fase que mais necessitamos 
de leveza, paz de espírito e respeito nas relações inter-
pessoais, principalmente com aqueles que estão mais 
próximos a você (Fogo, trecho da entrevista, 2019).

Ao se tratar das dificuldades destas mulheres, destacamos os 
possíveis e às vezes invisíveis, despercebidos problemas sociais. É no-
tória na narrativa de Fogo, a dor que ela sentiu pela falta de afetividade 
por parte de alguns educadores, estes que deveriam ser exemplos de 
dedicação, de um olhar diferenciado. Deixa-se, portanto de lado a 
função cultural destas instituições, bem como dos seus formadores.

[...] Na 5ª série e na 7ª série, passei por períodos bem di-
fíceis, repeti estes dois anos, o que me deixou frustrada, 
por ter vindo de uma família muito grande, porém sem 
recursos econômicos abundantes; minha mãe semi-a-
nalfabeta, lavadeira e meu pai carpinteiro. Mas já com 
a 4ª série, cheguei até a lecionar, ainda assim, enfrentei 
dificuldades interiores nas questões de aprendizagem e 
que nem meus pais e nem meus professores percebiam 
que havia algo errado com relação à minha aprendi-
zagem, nem eu mesma conseguia entender, mas que 
bloqueava minhas aptidões e impediam muitas vezes de 
avançar. A minha maior dificuldade foi com a inovação 
das TICS, com as leituras de textos e elaborações de 
certos trabalhos acadêmicos, outra dificuldade tem sido 
com a elaboração do TCC e barreiras que enfrentei com 
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alguns docentes durante o processo de confecção do 
meu trabalho (Lua, trecho da entrevista, 2018).
[...] Por não ter muita facilidade com os estudos, chorava 
para fazer os deveres da escola, aguentei o bullying do 
meu irmão mais velho que me chamava de burra. Ainda 
no ensino médio tive muitas complicações com a disci-
plina, matemática e fui reprovada no 1º ano, não sentia 
afetividade por parte do professor, senti-me muito 
prejudicada e desmotivada. Na Universidade, todas as 
possíveis e imagináveis questões geraram timidez e inse-
gurança nas apresentações de seminários e elaboração 
dos trabalhos acadêmicos, nas leituras e compreensão 
destes, sofri em associar as demandas da Universidade 
com as domésticas, muito cansaço físico e mental, não 
me sentia acolhida por alguns professores, senti por 
diversas vezes vontade de desistir (Água, trecho da 
entrevista, 2018).

Água em sua narrativa, afirma que enfrentou muitos problemas 
em relação aos professores, pois não se sentia acolhida e as decorren-
tes situações na vida pessoal a acompanham ainda hoje, situações que 
sempre serviram de empecilho para o seu total engajamento na sua 
trajetória acadêmica, fatores como: dificuldades nas interpretações 
de textos, timidez nas apresentações, tempo entre a família, casa e 
estudo, dificuldades com a leitura e escrita, o cansaço no olhar e a 
opção de sempre: continuar ou desistir?

[...] Sempre fui muito tímida, insegura, introvertida, 
calada e observadora, precisei parar de estudar após o 
falecimento do meu pai, [...] tive que dar uma parada 
nos meus estudos para que meu irmão mais velho con-
cluísse os dele, repeti o primeiro ano básico, pois não 
me sentia preparada para avançar para o 2º ano e assim, 
me distanciei dos estudos em 1978 a 2014, exatamente 
36 anos até ingressar na faculdade. Este distanciamento 
ficou evidente por diversos motivos; a dificuldade em 
passar num vestibular em uma faculdade pública, por 
não poder pagar uma faculdade privada, por sentir ne-
cessidade de trabalhar e ajudar a família financeiramen-
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te. [...] Na Universidade a minha maior dificuldade foi 
com a tecnologia, formatação, organização de trabalhos, 
comunicação na relação com alguns professores, na qual 
a teoria se distanciava muito da prática, fui injustiçada 
várias vezes, sendo me negada até o direito de participa-
ção (perguntas, debates), me vi silenciada (Vento, trecho 
da entrevista, 2018). 

Na narrativa de Vento, foi possível compreender como as rela-
ções familiares, as dificuldades em conciliar o trabalho e estudos com 
o financeiro foram determinantes na sua trajetória de vida e formação. 
Tais fatores contribuíram para a construção da sua história e, ao narrar 
às situações evidenciadas na sua condição de filha, a qual enfrentou 
diversas dificuldades, entre estas, a perda de seu pai que constituiu 
uma falta muito grande, por ser ele o provedor da casa, a partir dali, 
o afastamento dos estudos, vieram as dificuldades financeiras, o tra-
balho ainda precoce. Na universidade, dificuldades com as TIC, difícil 
comunicação com alguns professores, os quais a silenciavam, numa 
injusta negação à sua voz.

DESAFIOS E EXPECTATIVAS 

Muitos são os desafios a serem vencidos para que estas mu-
lheres possam desfrutar das suas conquistas por meio do curso em 
Pedagogia da Uneb, entre estas, os determinantes emocionais, rotu-
lação social negativa pelo atraso de ingresso na Universidade, enfim, 
desafios árduos e particulares. 

Um dos maiores desafios para essas mulheres, identificado em 
seus discursos, é a sua inserção no mercado de trabalho, devido ao peso 
da idade e a gestão do tempo devido à necessidade de conciliação de 
múltiplos papéis como esposa, mãe e dona de casa. A falta de alguns 
cursos, de alguns títulos, (Pibid, IC, Estágios extracurriculares) fatores 
que as distanciam da geração mais jovem. Evidencia-se, portanto, uma 
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educação que nos leve a uma nova postura diante dos nossos desafios, 
educação que ajude a reconquistar os lugares, como mulheres ativas 
para exercer o pleno exercício da cidadania. 

Dito isto, Fogo narra seus desafios:

[...] Resignifiquei-me (sic), tornei-me apesar das difi-
culdades uma pessoa melhor, me vejo como referência 
após minhas experiências vividas. Na Universidade agre-
guei conhecimentos que levarei para toda vida. Entendo 
que pela idade avançada, minha cor, tipo de cabelo, 
precisarei muito empenho, fazer concurso, me tornar 
uma boa coordenadora, ainda aguardo uma sociedade 
melhor na qual as pessoas ensinem e aprendam como 
irmãos (Fogo, trecho da entrevista, 2019).

Por meio da sua narrativa, compreende-se que os desafios e 
expectativas de Fogo, após a conclusão do curso em Pedagogia, estão 
muito concentrados na preocupação com o avançar da idade na car-
reira que está abraçando. Articula os seus planos com o seu contexto 
familiar, menciona pontos para entendermos que, de agora em diante, 
posto que passados muitos anos afastadas dos estudos e do mercado 
de trabalho, pela idade diferenciada das mais jovens, pelas exigências 
de um mundo globalizado, será uma nova realidade, sair das quatro 
paredes do lar e ir além dos muros da Universidade em busca dos seus 
objetivos, tentar construir um mundo mais justo.

[...] Depois de obter alguns conhecimentos, muitas 
mudanças em minha vida foram evidentes, meus pen-
samentos e atitudes, entendo melhor alguns processos 
na sociedade, embora nunca tenha tido o foco somente 
no diploma, mas diante da minha idade, pois já tenho 
48 anos, tenho o desafio de conquistar um trabalho 
ou quem sabe, abrir uma escola na comunidade onde 
moro, com o objetivo de trabalhar com crianças com 
dificuldades de aprendizagem. Ainda pretendo fazer um 
mestrado em psicopedagogia, ressignificando (sic) desta 
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forma meus sonhos conquistados e realizados (Lua, 
trecho da entrevista, 2018).
[...] Meu maior desafio ainda é manter-me na Universi-
dade lutar contra o pensamento de desistir, pois ainda 
devo algumas disciplinas e me preocupo com o peso da 
idade no mercado de trabalho, em particular na sala de 
aula. Continuo pensando positivo, que algo de bom irá 
acontecer independente das circunstâncias. Estes anos 
de Universidade, tem sido uma experiência proveitosa, 
gratificante, que agregou diversos conhecimentos, antes 
não conhecidos, estabeleci muitas amizades e experi-
ências dentro do espaço acadêmico (Água, trecho da 
entrevista, 2019).

Portanto, penso que esta educação que desafia, deva trazer mu-
danças e que por meio delas, possam receber os estímulos necessários 
para a busca e conquista em tornarmos sujeitos da própria história e 
nunca objeto da mesma. Que a construção nesta trajetória seja a partir 
de todos os sujeitos envolvidos neste esforço e, que a Universidade 
possa de alguma forma reverter conhecimentos em benefícios, reve-
lando o verdadeiro caráter da educação. Uma educação para a vida a 
qual deve transformar a existência humana.

[...] Meus desafios são muitos, porém se houver oportuni-
dade pretendo que realizar concurso público para gestão, 
embora meu sonho mesmo é atuar em um trabalho vo-
luntário, visto que a pedagogia me trouxe um novo olhar 
mais humanizado, onde descobri aptidão para psicologia, 
sociologia, matemática e percebi que já tinha feito na 
prática o que estava aprendendo na teoria, portanto me 
redescobri (Vento, trecho da entrevista, 2019).

Para Vento, as questões da idade fazem toda a diferença, 
observa, por exemplo, o ritmo das outras alunas com idade inferior 
a dela, onde o comportamento pessoal, social e acadêmico destes 
sujeitos encontra-se bem distante da sua realidade, visto que os seus 
interesses e demandas são outros. Podemos notar que mesmo com 
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todas as barreiras, o seu desejo é uma emancipação social e financeira, 
que deseja através de um trabalho formal ou não.

Também entendo que, mesmo que a sociedade reconheça a 
capacidade dessas mulheres, para receber as gerações mais novas, o 
mercado de trabalho muitas vezes eliminam os mais maduros, ou pelo 
menos parte deles. Sofrem então, um processo de depreciação em 
que as competências não são questionadas, posto que são vistas como 
uma geração em fase de declínio, incapazes de atingir os objetivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas histórias narradas pelas estudantes, observou-se que os 
principais fatores que as levaram a tantos anos afastadas da escola, 
foram o fato de casarem jovens e ter siso mães como também as ques-
tões financeiras desfavoráveis. Constatam-se vários e distintos fatores 
colaboraram para a busca dessas mulheres pelo espaço acadêmico, 
dentre eles, narram: exigência de um nível superior para a inserção 
no mercado de trabalho; o estímulo da família em investir no sonho 
de uma graduação com vistas à aquisição de novos conhecimentos e 
da autovalorização, elevação da autoestima e o pensamento de que 
nunca é tarde para adquirir novos conhecimentos. 

Por desejar continuar com o processo escolar, desenvolver 
nossas habilidades, buscar autonomia, se qualificar e rever valores, 
num mundo globalizado, o qual exige cada vez mais que as mulheres 
adultas aprendam novas formas de convivência e adaptação, o ingres-
so na Universidade acaba sendo uma necessidade fundamental. 

Entretanto esta batalha atualmente, por um espaço como 
sujeito de direito, não está totalmente vencida, vistos que setores con-
servadores da nossa sociedade ainda tratam a emancipação da mulher 
de modo negativo, que compromete a condição de ser mulher em um 
cenário competitivo e cruel. 
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Desta forma, pude verificar a desigualdade no processo de 
escolarização, hora pelos níveis de preparação, famílias com baixa 
renda, por se sentirem cansadas com tantas demandas, trabalhos 
excessivos, administração do tempo, o que torna difícil conciliar a 
vida social e a Universidade, assim como as dificuldades nas relações 
interpessoais e nas questões de geração. Acadêmicas que tinham 
dificuldades com as tecnologias da informação, sobretudo para lidar 
com as normas da ABNT, presente em tudo que se faz, particular-
mente na elaboração do TCC.

Contudo, os resultados foram satisfatórios, vez que consegui-
mos compreender as trajetórias de vida e formação deste grupo dis-
tinto de mulheres adultas no curso de Pedagogia da Uneb, por termos 
encontrado mulheres com um bom nível de motivação que esperamos 
servir de exemplo para outras mulheres, na realização pessoal e profis-
sional de um modo geral. 

Portanto, o estudo trouxe para o debate várias reflexões, pois 
revelou que a maioria das mulheres adultas, as quais estão presentes 
no espaço acadêmico, compartilham das mesmas motivações, dificul-
dades e desafios inerentes ao sucesso de suas jornadas para alcançar 
seus objetivos estudantis no âmbito universitário.
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PARTE IV

EDUCAÇÃO E PANDEMIA



MEMÓRIAS DE UM PERÍODO 
PANDÊMICO: RESSIGNIFICANDO A VIDA 
E A FORMAÇÃO ATRAVÉS DO OLHAR DE 

DUAS MESTRANDAS EM EDUCAÇÃO

Flaviane Coutinho Neves Americano Rego
Bianca de Macedo Abreu

RESUMO 
Este trabalho tem como proposta narrar os movimentos que aconteceram no 
ensino remoto desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de 
Professores da Uerj durante o ano de 2020 em que toda a humanidade foi 
acometida pela pandemia da covid-19. O mundo todo se deparou com este 
vírus, um inimigo invisível, mas que infelizmente vem fazendo muito mal a 
população e com isso a educação presencial precisou ser adaptada para o 
ensino remoto. À luz de Josso, a pesquisa será embasada pelo conceito de 
experiência. Assim, a partir da metodologia das narrativas difundida por Jos-
so, narraremos nossas experiências enquanto mestrandas, uma em período 
inicial e outra no período final deste processo, nas disciplinas obrigatórias, 
eletivas e, em especial, memórias de três atividades dos encontros do nosso 
grupo de Pesquisa Formação de Professores, Processos e Práticas Pedagógi-
cas, da instituição em tela, que é coordenado pela Professora Doutora Helena 
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Amaral da Fontoura. O presente artigo visa evidenciar como tal processo 
fortaleceu a formação e as pesquisas em desenvolvimento das mestrandas. 
Palavras-chave: Memórias. Narrativas. Pós-Graduação. Grupo de Pesquisa. 
Pandemia.

INTRODUÇÃO

Em 9 de março de 2020 o ano letivo do curso de Mestrado 
em Educação do Programa de Pós-Graduação Processos Formativos e 
Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da 
Uerj teve seu início. No dia 10 houve a reunião do Grupo de Pesquisa, 
e neste, entre outras atividades de acolhimento e direcionamento 
das propostas, a coordenadora formou duplas de trabalho, iniciando 
assim, a parceria e a troca de experiências das autoras deste trabalho. 
No dia 11 aconteceu um encontro de saberes e sabores com a turma 
iniciante e os professores do programa. Mas, o que não sabíamos é 
que seria o primeiro e único encontro presencial de cada disciplina 
deste semestre, pois no dia 13 aconteceu a última aula presencial do 
ano em curso. Nós e o mundo fomos surpreendidos pela pandemia da 
covid-19, e ficamos em isolamento social. Tudo isso conseguiu ser mais 
novo do que todas as expectativas para com o Mestrado.

As instituições de ensino se viram diante de um desafiado 
nunca antes visto, precisaram se reinventar para que de alguma forma 
o vínculo entre elas e seus alunos fosse mantido. Em específico nar-
raremos como aconteceu este processo nas disciplinas obrigatórias, 
eletivas e, com destaque três atividades desenvolvidas e produzidas 
nos encontros, que aconteceram durante todo ano de 2020, do nosso 
grupo de Pesquisa Formação de Professores, Processos e Práticas Pe-
dagógicas que é coordenado pela Professora Doutora Helena Amaral 
da Fontoura. 
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Na primeira semana de aula presencial, os professores solicitaram 
os nomes e celulares dos estudantes para formar grupos de WhatsApp1 
para agilizar e facilitar a comunicação. É o universo tecnológico inserido 
em nosso cotidiano. Esta estratégia possibilitou a rapidez no contato 
com os grupos, principalmente, durante a quarentena. Desta forma, 
fomos direcionados à outras ferramentas tecnológicas e midiáticas para 
mantermos o vínculo. Esta diferenciação entre educação online e educa-
ção a distância (EaD) foram sinalizadas em nossas conversas, da mesma 
forma que os conceitos de aulas síncronas e assíncronas. 

De imediato, a disciplina eletiva “Tópicos: Formação de Pro-
fessores” apresentou a plataforma Zoom e continuamos os estudos 
semanalmente, a princípio sem caráter obrigatório, e pelo número de 
participantes e pelas realidades vivenciadas em tempos pandêmicos, 
os encontros passaram a ser quinzenais. 

A disciplina obrigatória “Seminário de Fundamentação”, depois 
de algumas semanas, mesmo sem a obrigatoriedade, propuseram 
encontros síncronos quinzenais, via WhatsApp2, durante o horário 
estipulado para aula. As informações eram muitas e concomitantes, 
e alguns participantes pontuaram a dificuldade em acompanhar os 
textos e postar. Portanto, depois, passamos a utilizar a plataforma 
Google Meet. A proposta era intercalada com momentos assíncronos, 
nos quais realizávamos atividades propostas. 

Ao final do período letivo, estendido pela pandemia, quando 
as aulas passaram a ser obrigatórias, por meio do ensino remoto, 
tivemos professores convidados de outras universidades e localidades 
para participar dos encontros. E houve o início da disciplina eletiva 

1  O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio 
e vídeo pela internet, disponível para smartphones Android, iOS, Windows Phone, 
Nokia e computadores Mac e Windows.
2  Google Meet é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google. É 
um dos dois serviços que substituem a versão anterior do Google Hangouts, o outro 
é o Google Chat. 
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“Cotidiano Escolar, Leitura e Escrita”, com encontros semanais, via 
plataforma virtual.

No 2º período letivo de 2020, após as experiências vivenciadas, 
a disciplina obrigatória “Seminário de Pesquisa” teve sua ementa e 
programação apresentada desde a primeira aula, acontecendo quinze-
nalmente de forma síncrona, intercalada com atividades assíncronas, 
mas com possibilidades de discussões semanais no dia e horário de 
encontro sobre estas. A condução espetacular dos professores impul-
sionou o nosso caminhar como professores pesquisadores. 

Pela excepcionalidade do momento, todo este contexto é 
importante ser destacado e explicitado, para entender como as disci-
plinas necessitaram de adaptação, adequação e reestruturação, e nós 
também. Foi um reinventar constante por parte dos docentes e dis-
centes. As questões metodológicas, curriculares e avaliativas passaram 
por reformulações, e com isso, a tecnologia passou a ser uma ferra-
menta essencial para o desenvolvimento do processo educacional. Os 
professores foram “obrigados” a passar velozmente por um processo 
de formação para se adequar a educação online que “é o conjunto 
de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados por 
interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interati-
vas e hipertextuais” (SANTOS, 2009, p. 5663). Mas, para isso, é preciso 
ter recurso tecnológico, acessibilidade e disponibilidade. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é narrar os movimentos que acon-
teceram durante o percurso do curso de Mestrado ao longo do ano de 
2020. Explanar nossa participação nas aulas, atividades e encontros do 
grupo de pesquisa de forma remota como processo autoformativo e 
suas implicações constitui nosso objetivo específico. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Ao adentrar no tema da formação do indivíduo, Nóvoa (2006) 
relata que a formação é algo que depende do próprio sujeito e se 
inscreve num processo de ser (experiências do nosso passado) e num 
processo de vir a ser (nossos projetos para o futuro). 

Ao sermos introduzidos na quarentena e ao isolamento social, 
em decorrência da pandemia do novo coronavírus, necessitamos res-
significar nossas experiências não somente no mestrado, mas na vida. 
Em razão disso, optamos por registrar nossas experiências acadêmicas 
enquanto mestrandas por meio das nossas narrativas, dialogando com 
Josso (2010) que considera que experiências são as vivências particula-
res dos sujeitos e à medida que somos capazes de refletir sobre o que 
se passou e sobre o que foi observado, tais vivências atingem o status 
de experiências, ou seja, quando há transformação. A autora também 
utiliza o conceito de experiências formadoras do sujeito e da profissão 
como aquelas que são significativas e que orientam a construção da 
narrativa. Neste caso, como aconteceu a nossa formação durante o 
período pandêmico?

DISCUSSÃO 

Nosso grupo de Pesquisa Formação de Professores, Processos 
e Práticas Pedagógicas manteve encontros durante todo ano de 2020. 
É um grupo eclético composto por graduandos/graduados, mestran-
dos/mestres, doutorandos/doutores, pós-doutorados, cursando ou 
concluintes do programa, e outros com afinidades pelas propostas, 
perfazendo a média de 15 participantes por encontro. 

Participamos de congressos, palestras, defesas de dissertações 
e pesquisas de teses. Ainda no início da pandemia, aconteceu o Exame 
de Qualificação de uma das mestrandas. Este já estava agendado para 
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o dia 31 de março quando foi decretado o isolamento social. E agora? 
O que fazemos e como fazemos? O rigor acadêmico se fez presente, 
mas houve o respeito e direito à vida. Assim como foi novidade para a 
mestranda, a banca também precisou se adaptar e realizar o trabalho 
no contexto que se apresentava.  Ratificamos a importância da serie-
dade e do comprometimento com a pesquisa apresentada tanto pela 
mestranda como pela banca. 

Realizamos diversas leituras e atividades, e algumas delas nar-
raremos de maneira mais específica de como aconteceu este processo, 
como: A memória, a história e o esquecimento (Paul Ricoeur); As figuras 
de ligação nos relatos de formação: ligações formadoras, deformadoras 
e transformadoras (Josso); Uma história e uma história e uma história: 
conto dos contos da tradição oral (Ana Gibson, Juliana Franklin).

“A MEMÓRIA, A HISTÓRIA E O ESQUECIMENTO”, DE PAUL 
RICOEUR  

No texto A Memória, a história e o esquecimento, de Paul 
Ricoeur, o autor relata que “lembrar-se de algo é lembrar-se de si” 
(RICOEUR, 2007, p. 137). A lembrança é uma espécie de imagem, que 
desperta algo esquecido, e a recordação traz a busca desta memória, 
desta história que compõem os seres envolvidos. Segundo Ricoeur 
(2007), há três sujeitos de atribuição da lembrança, o eu, os coletivos, 
e os próximos. O “eu” refere-se a toda lembrança significativa para 
mim, pois “a memória é ao mesmo tempo um caso particular e um 
caso singular” (RICOEUR, 2007, p. 136). Porém, somos seres sociais, e 
todo contexto em que aquela lembrança ocorreu envolveu um coletivo 
e membros próximos para realização daquela ação, de modo direto 
ou indireto. Contudo, o que ficou na memória é particular e singular 
devido a relevância do acontecimento, da sensação, do significado 
para o “eu”.
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A partir do texto foi solicitada a apresentação de um objeto de 
memória. E o interessante é que os elementos não coincidiram, pois, 
a lembrança, idealizada pela questão imagética do objeto, particulari-
zou, tornou singular a representatividade da memória, da história de 
cada um a ser partilhada. 

OBJETO DE MEMÓRIA 

Um álbum de fotografia foi o meu objeto escolhido. Os re-
gistros fotográficos eternizam momentos, histórias, experiências e 
vivências que acionam memórias. Refiro-me ao núcleo mnemônico de 
uma tríplice atribuição da memória, ou seja, a respeito de si mesmo, 
dos próximos e dos outros, que de alguma forma nos marcaram. No 
álbum apresentado registrava a gravidez e o nascimento de uma filha. 
Momento único, incomparável, ousaria dizer indescritível, pela diver-
sidade de sentimentos e emoções oriundas da beleza de gerar, parir e 
cuidar de outra vida, com um amor tão grande como o que tem pela 
sua própria vida (Narrativa de Bianca).

Quando lembro de mim, lembro-me da minha avó (mãe) Lúcia, 
minha inspiração para batalhar pelos meus sonhos, dentre eles estudar, 
me formar professora. O objeto de memória por mim escolhido para 
rememorar minha formação de vida e profissão foi um quadro negro. 
A escolha deste objeto é intrínseco ao desejo de exercer a profissão 
docente, faz parte da minha trajetória desde criança quando brincava 
de escolinha e já sentia meu coração arder pelo magistério Da mesma 
forma, o quadro negro me encaminha para recordações da minha 
avó, pois não sabia ler e só escrevia o seu nome com muitos treinos 
repetitivos em uma folha de caderno. Gostaria de ter utilizado este 
objeto para ensiná-la a ler e escrever, mas dizia que já estava com a 
idade avançada para aprender e que um diploma para ela não serviria 
de mais nada! (Narrativa de Flaviane).
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Neste tempo de pandemia não faltaram memórias para recor-
dar e ressignificar a profissão docente e para fortalecer o percurso dis-
cente enquanto mestrandas em Educação. Quando o autor nos salienta 
que lembrar de algo é lembrar de si, mergulhamos nas memórias de 
um espaço acadêmico ao qual pertencemos, que é o espaço físico da 
Faculdade de Formação de Professores da Uerj e das pessoas (profes-
sores, colegas de classe e funcionários) que compõem esta trajetória, 
e dos aprendizados vividos e experenciados. Somos feitas das histórias 
que partilhamos e que foram partilhadas. O processo de escuta e 
partilha do texto e do objeto de memória no grupo de pesquisa foi 
um momento de nos reaproximar e reconectar com nossas memórias, 
algumas de um passado longíquo, outras de um passado próximo. Vi-
venciar este período nos fez perceber o quanto narrar nossas histórias 
é importante para que nossas vidas não sejam esquecidas.

“AS FIGURAS DE LIGAÇÃO NOS RELATOS DE FORMAÇÃO: 
LIGAÇÕES FORMADORAS, DEFORMADORAS E 
TRANSFORMADORAS”, DE JOSSO 

Outra atividade proposta pela nossa coordenadora foi estabe-
lecer uma metáfora sobre nós a partir do artigo As figuras de ligação 
nos relatos de formação: ligações formadoras, deformadoras e trans-
formadoras, de Josso (2006). A autora nos convida a refletir sobre as 
histórias de vida centradas na reconstrução nas histórias de formação, 
nos convidando assim, a perceber a importância de ligar e religar na 
compreensão do nosso processo de formação e de conhecimento. 
Desta forma, Josso nos instiga a refletir sobre nossas dimensões singu-
lares e plurais de nossas vidas. 

Pensar nas histórias de vida como os elos que nos habitam e 
que nos formam é uma das análises deste texto e que, de acordo com a 
autora, nos é possível desatar nosso passado para nos atarmos com ele 
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para abrirmos novas possibilidades de vida e formação. Assim, é preciso 
chegar a um momento charneira de reconstrução de quem faz história 
no percurso de vida relatado, ou seja, é necessário que aconteça aquele 
momento que é um divisor de águas na vida do sujeito para que este se 
perceba religando sua história de vida e sua existencialidade.

METÁFORA 

Minha metáfora foi em relação a brincadeira popular “cama 
de gato”, pois este pedaço de barbante simboliza a nossa vida. Mas, 
ao ser dado o nó nas pontas deste barbante se forma um círculo, 
um elo nos remetendo ao nosso constante processo de formação, e 
uma comparação aos diversos nós de marinheiros descritos por Josso 
(2006). Como em toda história, existem os bons e maus elos. Portanto, 
faço a analogia que os bons elos são os laços, que mesmo tendo um 
nó para ser feito, embelezam, enfeitam o nosso presente mais belo: 
a vida. Mas, é preciso ter cuidado, pois como canta Djavan “o amor é 
um grande laço, um passo para uma armadilha”. Logo, é importante 
ter atenção consciente aos passos que damos, como precaução para 
não cair nas armadilhas, o que às vezes é inevitável, e encontrar outras 
saídas e criar outros laços. Já os maus elos podem se referir aos nós 
que acontecem em nossas vidas, causando dificuldades para passar 
por algumas situações, e consequentemente, um tempo maior para 
desatar estes nós e seguir, ou simplesmente, pulá-los para prosseguir 
(Narrativa de Bianca).

Ao pensar em uma metáfora que pudesse se aproximar de mim 
naquele momento, pensei em transformação porque, de acordo com 
Josso (2010), experiência significa transformação e eu enquanto um 
ser inacabado me abro as transformações de mim e da vida. Por isso 
pensei na música metamorfose ambulante de Raul Seixas. Para compor 
esta metáfora também me expressei pela arte ao fazer uma lagarta e 
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uma borboleta com materiais de sucata. Eu sou uma metamorfose am-
bulante, não porque perdi ou mudei minha essência e personalidade, 
mas porque minhas experiências me formam e me transformam ao 
longo da jornada da vida! Dessa maneira, vou elaborando e reelabo-
rando minhas identidades, seja na vida pessoal ou profissional e neste 
deslocamento vou me descobrindo, me inventando e reinventando! 
(Narrativa de Flaviane).

“UMA HISTÓRIA E UMA HISTÓRIA E UMA HISTÓRIA: 
CONTO DOS CONTOS DA TRADIÇÃO ORAL”, DAS AUTORAS 
ANA GIBSON E JULIANA FRANKLIN

Em outro momento do grupo de pesquisa, a proposta foi es-
colher um texto do livro Uma história e uma história e uma história: 
conto dos contos da tradição oral, das autoras Ana Gibson e Juliana 
Franklin (2019). O livro é composto por vários contos que encantam 
pela ideia de histórias “saírem” de lugares comuns como sacolas e 
bolsas, afinal boas histórias são bem-vindas de qualquer canto, e se 
tornam conhecidas a partir do momento em que as pessoas propagam 
esta história, neste caso, privilegiando as contações de histórias. Após 
a leitura do livro, foi solicitado que cada um escolhesse um conto e 
fizesse uma arte que correspondesse ao texto selecionado.

CONTO E ARTE 

O conto escolhido foi Contar feito um Papagaio. Este faz parte 
do capítulo “E uma história te libertará”. As histórias realmente nos 
libertam em vários aspectos. No entanto, a esperteza e a sagacidade 
do papagaio personagem trouxeram a sua liberdade no sentido literal 
da palavra. E desta forma retornou para o lugar onde nasceu, junto 
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aos seus. Logo, esta história me traz duas reflexões: a condição da 
população mundial pelo momento de isolamento social, devido a pan-
demia e a condição de vida do papagaio. Ambas as situações enfocam 
a questão da liberdade ou a falta dela, o amor a nós mesmos e ao 
nosso próximo, e o respeito ao outro (que nem sempre conhecemos). 
A primeira reflexão, em relação ao momento social que vivenciamos 
no mundo, fico a pensar que alguns sentem-se “presos”, e por isso “es-
capam”, infringindo as recomendações. Ou não se importam consigo 
mesmo e com o outro. Ou não tem informação, mesmo esta sendo tão 
veiculada pelas mídias. Acredito que estamos vivendo um período de 
aprendizagens, de oportunidades, apesar de todo medo e angústias 
que nos cercam. Favorece o nosso repensar sobre nossa vida, sobre 
nós mesmos, sobre as escolhas que fazemos ou sobre como trilhar 
novos caminhos pelas dificuldades impostas as nossas vidas. Estamos 
nos reinventando o tempo todo.

A arte relacionada a esta atividade, também foi um momento 
terapêutico, ou seja, fazer origamis, Tsurus. O tsuru é uma ave assim 
como o papagaio, e pela cultura japonesa simboliza saúde, boa sorte, 
felicidade, longevidade e fortuna. Os símbolos coadunam com as 
reflexões anteriores. Foi feito um tsuru pensando em cada membro 
do grupo de pesquisa, pensando em tudo que gostaria que fosse 
proporcionado a cada um: a saúde mental, a boa sorte de participar 
deste grupo, a felicidade de caminhar juntos e para descobrir o des-
conhecido, a longevidade do grupo e a fortuna de conhecimentos que 
construímos e partilhamos (Narrativa de Bianca).

Ao escolher o conto intitulado O Mestre, o aprendiz e o fruto 
que faz parte do capítulo Histórias para acordar, associei o conto ao 
magistério, uma vez que podemos pensar no/a professor/a como 
um/a jardineiro/a que semeia entre seus alunos e alunas e espera que 
o cultivo do seu jardim faça germinar muitos frutos. Assim como no 
conto, a incumbência pelos frutos não é somente do que semeia, mas 
há uma série de demandas a se pensar, como por exemplo, o solo que 
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recebeu as sementes. Depreendo que o solo a ser sementado é o co-
ração do ser humano. Assim, também o é na relação professor-aluno, 
pois é essencial que a semeadura seja acompanhada de dedicação e 
atenção; é preciso plantar e regar para que a colheita aconteça. O tra-
balho desenvolvido pelos professores leva um tempo para dar frutos, 
no entanto, cedo ou tarde algumas sementes frutificarão.

Acrescento que este conto compreende as relações humanas de 
maneira geral, porque se estivermos com o coração e os sentidos aber-
tos ao outro, estaremos saboreando o que este nos ensina e ao mesmo 
tempo o que este aprende conosco. Ao refletir sobre a colocação da 
minha orientadora Professora Doutora Helena Amaral da Fontoura, 
durante a partilha da atividade com o grupo de pesquisa, percebo a im-
portância da minha escolha para o Mestrado e a relevância em afirmar 
a minha posição enquanto Mestre, que ao ensinar também aprende 
diariamente. O conto me inquietou a refletir quais as sementes que eu 
estou semeando durante este período de distanciamento social e que 
quero colher e saborear pós-pandemia, seja na minha vida pessoal, 
espiritual, acadêmica ou profissional (Narrativa de Flaviane).

RESULTADOS 

Em meio às incertezas, medos e angústias decorrentes da 
pandemia e do isolamento social, foi possível manter o vínculo com 
a universidade por meio das plataformas digitais, mesmo que sem a 
obrigatoriedade, a princípio. O que aconteceu conosco e com o mundo 
todo foi algo que nunca tínhamos vivido e que necessitou de movimen-
tos dos discentes e docentes para que pudéssemos juntos construir o 
ensino remoto possível. Cabe ressaltar o apoio que nos foi oferecido 
por parte dos professores que estavam responsáveis pelas disciplinas 
do ano de 2020, e em especial pela nossa orientadora, assim como 
pela coordenação e secretaria do curso. 
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A decisão de manter nossos encontros remotos foi acolhedora 
e oportunizou trocas de emoções, sensações, aprendizados e conhe-
cimentos que nos fortaleceram na pesquisa e na escrita dos textos da 
qualificação e da defesa. Nossos momentos de partilhas também nos 
incentivaram a participar de congressos online. Percebemos e sentimos 
a preocupação com o nosso bem-estar físico e mental, respeitando o 
modo e o tempo como cada um estava lidando com a situação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Narramos atividades ocorridas no grupo de pesquisa em 
tempos pandêmicos, de modo virtual, por meio do olhar de duas 
mestrandas, em fases distintas, apresentando narrativas com reflexões 
sobre as leituras e produções de três propostas que vinculam leitura, 
conhecimento, sensibilidade e arte, contribuindo para nossa formação 
humana e para nossa profissão docente. 

O ano de 2020 foi desafiador para o mundo todo, isso é fato, 
mas expressamos o quão importante foi manter e estreitar os laços 
com nossos professores, nossos colegas de turma e com o grupo de 
pesquisa. O essencial foi o respeito à vida, mas o rigor acadêmico se fez 
presente também. As pesquisas passaram por transformações, ajustes, 
mas isso faz parte da vida. Caminhamos e crescemos como foi possível. 

Podemos observar que todas as disciplinas aconteceram 
virtualmente e cumpriram a carga horária estipulada, porém, cada 
uma foi conduzida de maneira diferente, por meios diversos, mas por 
acolhimentos comuns. Por vezes gostaríamos de dar conta de tudo, 
mas ao longo do processo apreendemos com nossa orientadora a fazer 
o que é possível e isso é um exercício diário e que requer esforço e 
desprendimento.

Afirmamos que o momento pandêmico proporcionou um perí-
odo intenso de formação enquanto seres humanos e professores, que 
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tanto discutimos em nossos encontros, em um se deslocar, em uma 
invenção e reinvenção de si. Ainda destacamos que o mundo não será 
o mesmo, tampouco as pessoas, mas ressaltamos que cada um viveu e 
foi afetado por este período de maneira única. Fica o questionamento, 
o que faremos com tudo o que foi feito de nós durante o tempo de 
pandemia? Quais os aprendizados levaremos para a vida e para um 
mundo melhor a partir de nós mesmas?
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ENTRE AS MEMÓRIAS DOS SABERES 
E DOS SABORES DE UMA ESTUDANTE 

DOCENTE NA PANDEMIA

Lucenir Lucena Ferreira
Carmem Véra Nunes Spotti 

Jairzinho Rabelo

RESUMO 
O presente artigo apresenta a atuação profissional de uma professora da 
Educação Básica no ensino público. A escolha pela temática se fundamenta 
em dois momentos importantes: o primeiro foi quando, durante as aulas do 
curso de mestrado tomei consciência da minha prática docente, como um 
contínuo processo de autoformação; o segundo ocorreu na minha prática 
docente em tempos pandêmicos, onde além de conciliar mestrado com do-
cência, tive que, como professora, apreender sobre o uso das TIC – Tecnologia 
de Informações em aulas remotas; a referida pesquisa teve como objetivo 
geral descrever a atuação de uma docente, por meio de suas memórias e 
compreender aspectos da sua atuação no período da pandemia, além de 
discutir elementos de saberes e sabores doces e amargos da prática docente 
por meio de análise qualitativa, baseado na técnica de análise de conteúdo e 
pesquisa bibliográfica, utilizando fontes pessoais de minha memória docente 
nos últimos dez meses. Portanto, a presente pesquisa-ação visa, sobretudo 
identificar as ressignificações de um sujeito docente no período pandêmico. 
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Tais estudos proporcionaram uma ampla reflexão sobre o valor da profissão 
docente, e de como as ações de um professor pode redimensionar a vida de 
seus discentes. 
Palavras-chave: Professora. Memória. Educação. Pesquisa-Ação.

INTRODUÇÃO 

No dia que eu conseguir abrir as páginas de minh’alma e 
contar essas linhas de meu inconsciente coletivo – com 
alegrias ou dores, com prazeres ou desprazeres, com 
amores ou ódios, no céu ou na terra – aí sim, aí sim, vou 
soltar a minha voz num grito estrangulado, sufocado 
há cinco séculos. Quinhentos anos, de pretenso reco-
nhecimento de nossa cidadania, não pagam o sangue 
derramado pelas bisavós, avós, mães e filhas indígenas 
deste país. Este dia certamente chegará, mesmo que eu 
esteja em outros planos (POTIGUARA, 2004, p. 9).

Ao retratarmos nossas memórias necessitamos falar sobre 
quem somos. Acontece que falar do/sobre o outro é uma ação rela-
tivamente fácil, pois vem do nosso olhar sobre o outro, da percepção 
de como o outro age embasado em nossos valores, mas falar de si já é 
um pouco difícil. Difícil no sentido de que temos de olhar o nosso “eu” 
verdadeiro, perceber e se perceber no mundo, conseguir apontar nos-
sas fortalezas e debilidades. Isso é mais difícil, pois requer se conhecer 
e aceitar nossas falhas como ser humano. 

Contudo, essa expressão do eu, essa análise de sua atuação de 
forma remota fomenta no educador as lembranças positivas e negativas 
de sua vida, que são os saberes e sabores pedagógicos que permeiam 
a vida de uma educadora, suas lutas ganhas e perdidas ao longo desta 
caminhada. De acordo com Santos (2011, p. 35), conforme citado por 
Spotti (2011, p. 36) “os indivíduos só se lembram do passado à medida 
que se colocam sob o ponto de vista de uma ou mais correntes do 
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pensamento coletivo e tudo o que se lembram do passado faz parte de 
construções sociais que são realizadas no presente”. 

Na maioria das vezes, essa prática de escrever sobre si expõe 
uma necessidade de refletir sobre a experiência profissional, buscando 
entender as trajetórias objetivas e subjetivas que vão delineando o 
ofício docente e ao voltar a estudar, após 13 anos longe dos bancos 
escolares, iniciando ao mesmo tempo um mestrado e ministrando 
aulas no ensino básico de maneira diferente foi um grande desafio 
enfrentado em 2020. 

A pesquisa revela as memórias e histórias de uma professora 
de 48 anos, que atualmente trabalha na Escola Estadual Mario David 
Andreazza, ministrando aula de Arte e Biologia nos primeiros anos do 
Ensino Médio da Educação Básica, na cidade de Boa Vista – Roraima, um 
estado que faz fronteira com o Estado do Amazonas e com os países da 
República Bolivariana da Venezuela e República Federativa da Guiana. 

Inicialmente, o tema surgiu a partir das inquietações provoca-
das nas disciplinas estudadas no Mestrado Acadêmico em Educação da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR em parceria com o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRR e do novo olhar que 
esses estudos me proporcionaram, pois as experiências, ao longo 
destas três décadas de docência, renderam muitas histórias que valem 
a pena realizar o registro e compartilhar com os demais. No entanto, 
a temporalidade dessas memórias para esta explanação se delimitam 
sobre os últimos dez meses de docência, onde, de forma repentina, 
tive que vivenciar junto com a comunidade escolar um novo modelo 
de ensino, experimentado outras prática docente, atuando de duas 
formas, ora como professora, ora como aluna de mestrando. Ou seja, a 
questão foco desta memória se embasa em quais foram os elementos 
de saberes e sabores da prática docente no período da pandemia? 

Para a elaboração deste artigo me embasei em alguns autores 
que explanam sobre Tecnologias na Educação e Memória, em forma de 
texto biográfico nos últimos anos (MERCADO, 2002; BOSI, 2003; FER-
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REIRA, 2009). À priori, o registro escrito em tom biográfico não parece 
ser uma atividade muito difícil para o docente, já que no seu cotidianos 
escolar a escrita sempre está presente em seus afazeres laborais. 

Muitos foram estes elementos e espero poder contar um pouco 
neste relato de experiência, e como isso foi degustado pedagogicamen-
te, pois estamos sempre aprendendo e ensinando. A relevância deste 
trabalho está no relato de como ocorreu a implementação do ensino 
remoto na cidade de Boa Vista-RR e os desdobramentos causados por 
esta novo momento vivenciado por todos e as ações realizadas para 
diminuir os impactos causados pelo distanciamento social. 

Para delinear este relato de experiência dividimos o artigo em 
três partes, sendo a primeira sobre a atuação docente no período pan-
dêmico onde trago um pouco sobre minha trajetória profissional. A 
segunda parte se refere a descrição de como se iniciou o ensino remoto 
no Estado de Roraima. A terceira parte discorro sobre a ressignificação 
como sujeito que inesperadamente redimensionou suas práticas pe-
dagógicas, pela necessidade vigente e com isso adquiriu uma série de 
aprendizados, passando a ter uma outra postura enquanto educadora. 

ATUAÇÃO DOCENTE NO PERÍODO PANDÊMICO 

A minha caminhada pedagógica se iniciou em 1989, quando 
conclui na Escola de Formação de Professor em Boa Vista-RR, o curso 
de Magistério, em seguida passei no concurso público para desenvolver 
atividades docente no então 1º e 2º graus. Posteriormente, trabalhei 
como professora de ciências na Escola Estadual Jaceguai Reis Cunha e 
atendia uma clientela bem diversificada na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos-EJA, do jovem ao idoso. Essa troca de saberes foi 
enriquecedora na minha trajetória profissional, pois os idosos tinham 
a sabedoria, gostava de escutar suas histórias e suas memórias, opor-
tunizando-me reflexões sobre a vida, suas vivencias e experiências. 
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Para Spotti a “memória coletiva tem a importante função de 
contribuir para o sentimento de pertencimento a um grupo de passado 
comum cujas memórias são compartilhadas”. Acrescenta que “esses 
processos garantem o sentimento de identidade do indivíduo calcado 
em uma memória compartilhada não só no campo histórico, mas no 
campo real e no campo simbólico” (2011, p. 39). 

Por isso, era prazeroso, mas naquela período, foi apenas um 
ensaio de pequenos registros de memórias dos alunos, suas histórias e 
experiências de vida, pois ainda não tinha – e ainda estou nesta busca 
– de uma profunda compreensão científica sobre a importância dos 
registros de memórias no meio social.

A oficina no Ensino da Matemática, aplicada na comunidade 
da Tábua Lascada, em 2012, e a oficina de Xadrez na Comunidade de 
Sumaúma, em 2017, oportunizaram-me uma reflexão mais sistêmica 
sobre o processo da Etnicidade, razões pelas quais decidi participar, no 
ano de 2019, do processo seletivo de Mestrado Acadêmico em Educa-
ção ofertado UERR, onde, no ato da inscrição, optei pela linha dois de 
pesquisa que aborda sobre Educação Indígena, Educação do Campo 
e Interculturalidade, e na minha proposta de pesquisa meus sujeitos 
serão professores e alunos da rede pública de ensino. 

Logo, no primeiro trimestre de 2020 me deparei com um novo 
modelo de ensino, era docente e aluna ao mesmo tempo, e como 
atuar de forma eficiente? Eis o grande desafio que foi proposto. Então, 
diante dessa situação houve a necessidade de ampliação e modificação 
da formação docente, pois a prática pedagógica já não cabia naquele 
cenário, a forma de ensinar, as práticas docentes, a rotina da aula, o 
ambiente de estudo, tudo foi alterado, alteração essa necessária para 
o momento vivido. 

Todos estavam em busca destes novos modelos, foram muitos 
vídeos, cursos oferecidos por instituições educacionais que promo-
viam a formação docente. Destaco o curso de extensão em nível de 
aperfeiçoamento em Tecnologias Digitais na Educação (TED), com 
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duração de 180 horas promovido gratuitamente pela Universidade 
Federal do Ceara (UFC). Todavia, apesar de todo este aparato, ainda 
assim, foi bem difícil, pois era um caminha solitária, onde cada docente 
buscava seu aprendizado e não havia mais o coletivo. Agora era eu e 
as TIC (tecnologias da informação). Assim, de forma particular muitos 
educadores remodelaram suas práticas docentes, dedicando-se a este 
novo universo tecnológico.

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender 
e novas competências são exigidas para realizar um 
trabalho pedagógico, e assim, é fundamental formar 
continuamente esse novo professor que vai atuar neste 
ambiente telemático em que a tecnologia será um me-
diador do processo ensino aprendizagem (MERCADO, 
2002, p. 21).

Este aprendizado sobre o uso de novas tecnologias foi primor-
dial para as aulas remotas, pois os principais aplicativos utilizados 
como docente nessas aulas foram WhatsApp e o Google Classroom, 
onde eram socializados vídeos explicativos e atividades postada na 
sala virtual. Estes aplicativos contribuíam para a formação do docente, 
com horários que foram flexibilizados, onde a frequência já não era 
importante, tendo em vista que a qualquer momento o aluno poderia 
acessar as informações, fazendo seu próprio ritmo de estudo. 

Logo, o ensino acontecia em momentos distintos, de acordo 
com a disponibilidade de tempo e acesso à internet do aluno, fazendo 
com que dentro de mim ocorresse um imenso exercício de resignação 
e compreensão para a etapa vigente. 
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MEMÓRIAS DO ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

Para Rossi (2010, p. 23) “o mundo em que vivemos há muito 
tempo está cheio de lugares nos quais estão presentes imagens que 
têm a função de trazer alguma coisa à memória”. Assim para Bosi (2003, 
p. 36-37) memória seria “o lado subjetivo de nosso conhecimento das 
coisas”, ou ainda “a alma da própria alma”, sendo “a conservação do 
espírito pelo espírito”. “Os dois primeiros significados do termo ‘me-
mória’ encontrados nos dicionários são: 1. Faculdade de reter as ideias, 
impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente; 2. Lembrança, 
reminiscência, recordação” (FERREIRA, 2009, p. 910). 

A primeira análise se refere à primeira definição que remete à 
ideia de uma “estante de livros”, que permite “guardar” diversos tipos 
de experiências vividas anteriormente, já o segundo se refere à recu-
peração do conteúdo retido; ou seja, atos de lembrança e recordação, 
que designam a ação de recuperar um determinado conteúdo, como 
resultado da ação mnemônica1. 

Nesse contexto, a oralidade tem papel crucial na rememora-
ção2 do indivíduo ao trocar experiências, para isso, a utilização de fon-
tes orais nos permite um aprofundamento na memória da história de 
grupos sociais ou ainda de modo individual, quando pessoas decidem 
escrever suas memorias individuais em um diário, em um autobiogra-
fia, ou até mesmo em um artigo. 

E assim, no dia 16 de março de 2020 iniciou nosso ensino re-
moto no Estado de Roraima, por meio do Decreto nº 28.587-E, em 
seu artigo 8º, inciso I o Governo do Estado de Roraima suspendeu 

1  Mnemônica – técnica para desenvolver a memória por meio de processo de 
combinação e associação de ideias (HOUAISS, 2010, p. 526).
2  Rememoração – Rememorar, ato ou efeito de rememorar, trazer de novo à 
memória, relembrar (HOUAISS, 2010, p. 526).
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as atividade de aulas nas escolas públicas, no período de 17 a 31 de 
março, antecipando o recesso escolar que seria no mês de julho. 

No início de abril de 2020, durante 3 dias, na Escola Estadual 
Mario David Andreazza a equipe gestora, juntamente com a coorde-
nação pedagógica, reuniu-se com os professores por área de conhe-
cimento (para não aglomerar) para explicar como seria realizado o 
ensino remoto, o qual ocorreria através de aplicativo de WhatsApp ou 
de atividade impressas (direcionada aos alunos que não tinham celular, 
nem computador), onde o aluno ou seu responsável iria na escola para 
pegar as atividades. Esse novo modelo tinha inicialmente o objetivo 
de fechar as notas do 1º bimestre, sendo que o mesmo ocorreu no 
período de 6 de abril a 8 de maio de 2020. 

Então, neste período, os docentes prepararam suas respectivas 
sequências didáticas para desenvolveram com os alunos. Foi uma 
época de empolgação, onde os alunos falavam bastante nos grupos de 
WhatsApp, às vezes com assuntos que não condiziam com o tema da 
aula, mas se expressavam, com imagens, figurinhas, palavras, enfim, 
havia uma intensa comunicação. 

Nesse contexto, muitos saberes foram aprendidos e desen-
volvidos, a utilização e produção de vídeos, a busca de assuntos na 
própria internet, os recursos oferecidos pelos aplicativos de celular e 
computador, as diversas formas de comunicação, todos esses sabe-
res contribuíram para a formação coletiva e desenvolveu uma certa 
parceria entre alunos e professores, sendo que em muitas situações 
era o próprio aluno que me auxiliava, pois alguns jovens possuem um 
incrível conhecimento das TIC. 

Os sabores educacionais envolvem os aspectos emocionais, são 
as impressões, a alegria de promover o ensino, a saudade das aulas 
presenciais, a angustia de nem sempre conseguir envolver todos os 
alunos, a perca de pessoas durante este processo pandêmico. 

Após o término deste primeiro bimestre, continuamos com 
as aulas remotas. Nesse momento, não havia mais uma definição por 
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parte dos órgãos superiores, como a Secretária da Educação e Des-
postos – Seed de como se daria este processo, com datas definidas 
de inícios e termino de bimestre, até por que o órgão aguardava um 
parecer técnico do Conselho Estadual de Educação – CEE-RR. 

Nesse meio tempo, muitos alunos deixaram de frequentar as 
aulas, sabores amargos foram experimentados neste período devido à 
incerteza de adquirir a covid-19, além da falta de trabalho para muitas 
famílias, o que impedia o aluno de ter crédito no celular para acompa-
nhar as aulas. Em outras situações era o inverso, filhos que jogavam 
a noite inteira, mas na tarde seguinte não queriam assistir aula, pois 
diziam que após o almoço tinham muito sono. Uma série de fatores que 
estava alheio a minha pessoa e que contribuíram para um menor índice 
de participação, e muitos deles migraram para o ensino impresso. 

Mediante essa situação busquei realizar com os alunos aulas 
mais interativas e desenvolver um diálogo muito próximo com as mães. 
Realizava buscas ativas diariamente, sempre motivando e buscando 
os alunos. Deste modo, em junho elaborei uma sequência didática 
interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de arte e biologia. A mesma 
foi transformada em artigo e publicada em um e-book, intitulado 
Norte Educação: Concepções e Aprendizagem da Editora Performance, 
descrito no capítulo 3: O meio ambiente em tempo de pandemia, de 
autoria de Lucenir Lucena Ferreira, apresenta problemáticas atuais da 
pandemia mundial do coronavírus e a repercussão no meio ambiente. 

A experiência de transformar uma sequência didática em artigo, 
foi bem desafiadora, na época, tinha escrito o relato para a coordena-
ção da escola, para o prêmio Gestão Escolar/2020, o qual a escola em 
que atuo estava participando, em seguida, veio o convite da professora 
Maria Celina de Assis, uma das organizadoras do e-book, para que eu 
escrevesse algo sobre minha atuação docente, então resgatei este 
documento e transformei em um artigo:
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Este artigo refere-se a uma sequência didática que 
oportuniza uma maior interação entre os alunos em 
isolamento social e sua relação com o meio ambiente. 
No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, em alusão a está data e pensando na relação 
que estava sendo desenvolvida entre alunos de primeiro 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Mario David 
Andreazza com seu próprio meio ambiente, pensou-se 
em promover o primeiro Concurso de Fotografia, através 
das aulas online (FERREIRA, 2020, p. 72).

No mês de setembro até 18 de outubro de 2020 as aulas remo-
tas foram suspensas pela Seed, com o objetivo de realinhar o processo 
de ensino aprendizagem. Em 19 de outubro as aulas recomeçaram até 
o dia 1º de dezembro de 2020. Onde foi realizado um diagnóstico com 
o alunado sobre os assuntos trabalhados nos meses de maio a agosto, 
e a intensificação na busca de alunos que não estavam participando 
das aulas, remotas virtuais. 

No ano de 2021, na primeira semana de fevereiro, foi solicitado 
a cada professor da rede estadual, que atua em sala de aula, a ela-
boração de um relatório para envio à coordenação pedagógica sobre 
que conteúdos essenciais para o trabalho com o aluno em 2021, discri-
minando também quais conteúdos foram mais fáceis e difíceis para o 
aluno, assim como as sequencias didáticas que serão desenvolvidas no 
mês de fevereiro, pois as aulas iniciaram dia 10 de fevereiro de 2021. 

Portanto, neste período foram desenvolvidos muitos saberes, 
foram informações que contribuíram muito para redimensionar mi-
nhas aulas, as buscas em sequências didáticas envolvendo o uso de 
tecnologias e mídias também, me ajudaram, como consequência de 
todo este aprendizado pude adquirir muitos sabores doces, como a 
interação e amizade desenvolvida com meus alunos que me ligavam 
não só para falar de assuntos referentes ao estudo, mas de suas vidas, 
preocupações, angustias, é o que eu chamo de sabores amargos, pois 
apesar de ouvi-los, nem sempre conseguia resolver seus problemas, e 
com isso via a sensação de impotência diante de tantas dificuldades.
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RESSIGNIFICAÇÃO COMO SUJEITO

Então aconteceu o que jamais imaginaria viver, a suspensão re-
pentina das aulas presenciais nas turmas de 1º Ano do Ensino Médio, 
em março de 2020. Quando isso ocorreu, houve toda uma remode-
lagem da minha prática pedagógica. O que se fazia antes, já não era 
da mesma maneira, além disso, foi necessário considerar a realidade 
do aluno. Uma vez que, a situação pandêmica ocasionou uma mudan-
ça, não apenas nas atividades presenciais, mas na vida de todos os 
sujeitos que se encontram nesse processo. Para Moraes a vida é um 
eterno aprendizado, a todo instante realizamos leituras, buscamos na 
mídias informações que alimentam a sede do saber. E neste momento, 
a ciência é um balsamo que acalenta e nos dá esperanças que novos 
conhecimentos surgirão e com ele a cura para esta pandemia que hoje 
aterroriza toda a humanidade.

Se a vida é experiência e viver nada mais do que estar 
experimentando algo novo a cada dia e a cada momen-
to, então a vida nada mais é do que um processo de 
contínua aprendizagem, através do qual construímos a 
realidade e o saber. Viver e aprender são coisas que não 
se separam, já que vida, experiência e aprendizagem 
estão intrinsecamente ligadas, uma colaborando com 
a outra, simultaneamente vivemos, experimentamos, 
aprendemos e conhecemos (MORAES, 2003, p. 48-49).

Passamos a experimentar algo novo, tanto na vida profissional, 
como na social, e isso possibilitou algumas ressignificações na minha 
prática pedagógica, pois em tempos de isolamento social ampliado, 
por conta da disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), tive que 
adaptar as aulas para o modo assíncrono, utilizando o aplicativo de 
conversas instantâneas (WhatsApp). Portanto, a dinâmica da aula foi 
alterada, os prazos de entrega de atividade foram estendidos por várias 
vezes, na esperança que este aluno a entregasse. Ele passou a definir 
seu próprio ritmo de estudo e isso foi muito difícil para eu assimilar. 
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Em 2020 foi necessário que o meu olhar se voltasse não para 
o outro (aluno), mas para mim, para meu eu interior e identificasse 
em mim que tipo de professora eu era e qual eu queria ser. Precisei 
identificar se a forma como trabalhava e a linha de trabalho que pro-
fessava estava me satisfazendo ou havia a necessidade de mudança. 
Percebi o quanto o ensino tradicional estava arraigado em meu ser e 
que precisava buscar novas alternativas para quebrar esses paradig-
mas tão intrínsecos na minha prática docente. É uma árdua luta. É um 
árduo aprendizado que nunca acaba e que necessita constantemente 
de auto avaliação para a (re)significação de nossa práxis. 

Hoje vivemos um novo modelo de ensino, onde frequências, 
entregas de atividades em data e horário marcado já não são pertinen-
tes, currículo já não é o primordial, são outras habilidades que almeja 
se desenvolver, da empatia, do compromisso, do se colocar no lugar 
do outro, e tudo isso é muito novo tanto para o docente como para 
o discente. Creio que todas essas mudanças possuem um propósito 
maior ao oportunizar uma reflexão sobre que habilidade realmente são 
importante para desenvolver junto à comunidade escolar, pois o ano 
de 2021 é um novo momento para promover uma relação dialógica 
com o docente, fortalecendo o vínculo afetivo que foi tão bruscamente 
quebrado repentinamente. 

Logo, a pandemia me proporcionou uma ressignificação no 
âmbito profissional e não menos pessoal, pois a todos instante esta-
mos em transformação e a partir do momento que eu adquiro novos 
conhecimentos isso irá proporcionará uma alteração na postura do in-
divíduo, afinal e por meio do conhecimento que as mudanças chegam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na intenção de compreender a atuação docente, este trabalho 
de pesquisa ultrapassa as situações referentes ao ambiente escolar, 
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pois nos tempos atuais, o aluno está distante fisicamente da escola e 
isso cria uma segregação ainda maior, apesar de muitos esforços feitos 
pelo resgate deste aluno durante o ano de 2020. 

Durante a realização da pesquisa, observamos que a crise sa-
nitária ficou muito mais evidente, a luta de muitos professores para 
que seus alunos conseguissem estudar desta nova forma, neste novo 
modelo de ensinagem. Apesar de luta de muitos, o ensino público 
não conseguiu envolver totalmente seu colegiado. Percebemos que 
o ensino remoto é um instrumento que propiciou o aprendizado do 
aluno que tem autonomia de estudo. No entanto, o aluno que não 
possui ainda essa habilidade e tem muitas dificuldades de acompanhar 
essa modalidade de ensino, sendo inclusive necessário o ano letivo ser 
ampliado para o ano de 2021. 

Por meio das questões aqui apontadas, almejo ter contribuído 
para outras pesquisas nas demais áreas das Ciências Humanas, inclu-
sive com outras interpretações que futuramente podem ser sugeridas 
e aceitas.
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RECORDAR É VIVER! O QUE  
DIZEM OS PROFESSORES EM  

TEMPOS DE PANDEMIA

Patrícia dos Santos Miranda
Lucas Bispo de Oliveira Santos

RESUMO
Esse trabalho buscou compreender como a pandemia impactou o contexto 
escolar e perceber as mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Por 
meio das narrativas, procuramos acessar a memória de alguns professores 
da Educação Básica para entendermos como se deu a construção de suas 
experiências no início da pandemia da covid-19. Metodologicamente, é um 
estudo de abordagem qualitativa construído partir da relação entre os relatos 
experienciados pelos docentes, recolhidos por meio das entrevistas narrati-
vas e referencial teórico. A análise dos relatos nos aponta alguns resultados: 
que o isolamento social possibilitou à escola adentrar na casa dos professo-
res e alunos, deslocando o espaço educacional; alterações no processo de 
ensino-aprendizagem a partir do uso das telas como meio de interação e de 
desafio para os sujeitos do cenário escolar. Esse movimento repercutiu no 
fazer pedagógico docente, uma vez que se houve a necessidade de si (re)
inventar usando as tecnologias digitais para buscar e permanecer com o 
vínculo entre seus alunos, dedicando horas para a realização do seu trabalho. 
Os principais autores que que orientam as reflexões aqui desenvolvidas são 
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Castoriadis (2004), Kirchner (2020), Delory-Momberger (2008, 2012), Krenak 
(2019), Santos (2020) e Halbwachs (1990).
Palavras-chave: Professor. Pandemia. Relatos de Experiência. Memória.

INTRODUÇÃO

Vivemos em um mundo permeado de incertezas que provocam 
efeitos diversos na subjetividade dos sujeitos. Somos afetados pelos 
elementos culturais e sociais, muito fortemente pelo uso intenso das 
tecnologias digitais e seus artefatos, pela globalização e pela comuni-
cação em rede. Nesse sentido, Krenak (2019) nos aponta que o período 
contemporâneo que vivemos é demarcado por grandes transforma-
ções nos referenciais tempo e espaço. Trazendo assim, uma desterrito-
rialização dos corpos e das relações entre sujeitos pela conectividade 
tão presente nos dias de hoje.

O ano de 2020 nos convocou a reflexões e aprendizagens, sendo 
também um ano de reconstruções e reelaborações. A penetrabilidade 
e a invasão de um novo vírus que avançou todo o planeta tem causado 
inúmeros transtornos, deixando milhares de pessoas doentes, matan-
do-as e repercutindo no contexto social e econômico com o fechamen-
to do comércio, instituições de ensino, locais de lazer, dentre outros. 
No Brasil não foi diferente, um momento de inconsistência foi gerado 
quando tivemos a notícia de que o vírus tinha adentrado ao nosso país, 
ficamos em estado de alerta e pânico com a perda de muitas vidas.

A partir desse cenário estabelecido, a medida tomada como 
prevenção para resguardar a saúde das pessoas foi a adoção do 
distanciamento e isolamento social, tendo como referência outros 
países que já experienciavam um estado mais avançado do vírus em 
sua população. Em relação a esse momento, no campo educacional, a 
preocupação do corpo escolar (gestores, coordenadores, professores, 
auxiliares) era como se daria a continuidade dos processos de ensi-
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no-aprendizagem em meio ao distanciamento social necessário para 
preservar as vidas humanas. Diante desse momento alguns questio-
namentos foram trazidos à tona: como ficarão as aulas? Qual meio 
utilizaremos para continuar o contato com os alunos? Como acessar as 
crianças, adolescentes e adultos? Tais questões bastante pertinentes 
demarcavam o comprometimento dos educadores e das instituições 
de ensino e o início de um novo modelo de ensino.

Então, com a problemática posta, percebeu-se um movimento 
das escolas em iniciar as aulas a partir do ensino remoto, tomado 
como base a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 que seu pa-
rágrafo 1º “autorizar, em caráter excepcional, a substituição das dis-
ciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e 
tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos 
pela legislação em vigor” (BRASIL, 2020). É importante destacar que 
os contextos educacionais são bastante adversos, já que cada escola 
possui sua própria realidade, principalmente no que se refere a relação 
dos docentes e discentes com os meios tecnológicos, ou até mesmo da 
própria instituição.

Nesse sentido, começaram a aparecer novos questionamentos 
dentro no contexto do isolamento e na tentativa de promover aulas 
remotas: a relação virtual estabelecida entre professor-aluno seria su-
ficiente para a aquisição do conhecimento? Como continuar o vínculo 
com os alunos? Como propiciar um ensino com leveza e ludicidade? 
Como tem sido as condições de trabalho dos professores no período 
da pandemia? Tais questionamentos emergiram de um cenário no 
qual professores e estudantes tiveram que se adaptar à nova maneira 
de viver e se relacionar socialmente.

Santos (2020, p. 24) coloca que “a pandemia e a quarentena 
estão a revelar que são possíveis alternativas, que as sociedades se 
adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e sentido 
como correspondendo ao bem comum”.
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OBJETIVOS

Diante da realidade de mudança na educação causada pela 
covid-19, surge a relevância dessa investigação que tem como obje-
tivos compreender como a pandemia impactou o contexto escolar e 
perceber as mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, 
buscamos acessar as memórias dos docentes por meio das entrevistas 
narrativas, evocando suas experiências no período inicial da pandemia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A realização dessa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, 
pois essa é uma investigação que busca compreender os fenômenos 
em seu lócus. Para Pádua (2002, p. 34), “as pesquisas qualitativas têm 
se preocupado com o significado dos fenômenos e processos sociais, 
levando em consideração as motivações, crenças e valores, represen-
tações sociais, que permeiam a rede de relações sociais”. O que se 
pretende não é a descrição de fatos, mas entender a ocorrência e o 
seu sentido, para interpretá-los. Além de possibilitar ao pesquisador 
um maior engajamento com as realidades investigadas, em um com-
promisso com as necessidades e possibilidades de melhoria no cenário 
socioeducacionais (ANDRÉ, 2005).

Esse tipo de pesquisa “se ancora na dialética das represen-
tações, ações e interpretações dos atores sociais em relação ao seu 
meio [...] uma pesquisa qualitativa requer um contato direto com o 
fenômeno pesquisado” (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 24). A natu-
reza dessas pesquisas tem a preocupação em explorar e descrever o 
cotidiano dos sujeitos.

Para refletir sobre o tema proposto, utilizamos os relatos de ex-
periência como caminho reflexivo da prática docente e como meio de 
encontro sobre as histórias de vida de profissionais que se encontram 
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em condições de trabalho tão adversas. Delory-Momberger (2012, p. 
529) ainda nos lembra que “o relato, [...], não é somente o produto 
de um ‘ato de contar’, ele tem também o poder de produzir efeitos 
sobre aquilo que relata”. Para tanto, faremos um diálogo entre o re-
ferencial teórico e as narrativas dos professores entrevistados acerca 
das práticas pedagógicas desenvolvidas “em tempos de pandemia”. 
Com o intuito de preservar a identidade dos narradores-participantes 
utilizaremos os símbolos alfanuméricos P1, P2 e P3 para nomear os 
relatos dos/as professores/as que foram escolhidos para esse trabalho.

Ao interpretar as narrativas concedidas por três professores 
da educação básica, percebemos a importância e a efetiva vitalidade 
das abordagens (auto)biográficas nas histórias de vida na atualidade, 
mesmo que com abordagens temáticas tão difíceis como a questão 
das condições sanitária, do trabalho e de saúde mental em meio ao 
isolamento social imposto pela covid-19.

Este cenário convoca o sujeito a caminhar no exercício do seu 
fazer docente para a (re)construção de suas memórias, que acarreta 
numa reflexão do pensar sobre si. Memória essa, que evoca experi-
ências e se transforma em imaginação criadora (CASTORIADIS, 2004).

A escolha por esse tipo de abordagem nos propõe a considerar 
que os estudos e pesquisas sobre as narrativas (auto)biográficas ace-
nam para a possibilidade do resgate ao fazer docente a partir de uma 
construção identitária.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

As memórias, dos professores em período de pandemia, 
constituem, um papel essencial no fortalecimento do eu individual 
– profissional – coletivo, mas especialmente, para o entendimento e 
confrontamento do fazer profissional diário, dentro desse complexo, 
conturbado e inseguro momento em que vivemos na área da educa-
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ção e que tem servido (e servirá) como fonte de pesquisa acadêmica e 
reflexões acerca de temáticas colocada em análise.

O novo contexto global da crise epidemiológica, tem provocado 
mudanças nos cenários social, econômico e cultural dentro de uma so-
ciedade tão interdependente e conectada. Desse modo, a investigação 
em questão que tem por intenção: compreender como a pandemia 
impactou no contexto escolar e perceber as mudanças no processo 
de ensino-aprendizagem. Aqui traremos um recorte para evidenciar e 
refletir sobre como o professor tem enfrentado esse momento. Inicia-
mos essa interlocução elucidando as narrativas dos docentes sobre os 
primeiros sentimentos e as primeiras impressões do momento inicial 
da pandemia:

Os professores, gestores e funcionárias das Escolas foram 
pegos de surpresa com a necessidade de ministrar aulas 
on-line, devido a pandemia mundial pelo coronavírus. 
Tivemos que nos adaptar à essa realidade sem nenhum 
treinamento prévio, algo novo, desafiador e com poucos 
recursos tecnológicos oferecidos (P1).
[...] que essa pandemia deslocou todos os espaços do 
nosso planeta, atingindo todos os serem que nele habi-
tam. E com relação a nós professores não foi diferente, 
uma vez que somos seres super-habitáveis e desorgani-
záveis da nossa Terra (P2).

Os relatos de P1 e P2 apontam que com o surgimento do vírus 
e a instauração da pandemia provocou atravessamentos em nossa 
sociedade e consequentemente no cenário educacional, os professo-
res além de perceber um estranhamento, tiveram de se adaptar ao 
uso de ferramentas e tecnologias digitais. Nesse sentido, Dias e Pinto 
(2020, p. 542) em seu ensaio Educação e a covid-19 evidenciam que 
na pandemia “[...] grande parte das escolas e das universidades estão 
fazendo o possível para garantir o uso das ferramentas digitais, mas 
sem terem o tempo hábil para testá-las ou capacitar o corpo docente e 
técnico-administrativo para utilizá-las corretamente”.
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Com a “nova realidade”, o professor precisou mudar sua pos-
tura diante do seu fazer pedagógico. Assim, criou alternativas para dar 
conta das demandas que se apresentaram, especialmente no uso das 
tecnologias. Buscaram desenvolver e experimentar diferentes propos-
tas para tornar este processo mais acessível e próximo das condições 
dos alunos. Nessa direção as narrativas dos docentes apontam:

Nós professores tivemos que nos reinventar, com muita 
dedicação, profissionalismo e boa vontade, para saber 
lidar com a situação e procurar fazer um bom trabalho, 
mesmo que a distância, muitas vezes sem o retorno dos 
alunos (P1).
Em meio a tudo isso me dei conta que havia mudado 
de profissão, pois agora o primordial era fazer roteiro, 
gravar e editar vídeo. E não pensar em aulas ou provocar 
a aprendizagens dos meus alunos (P2).
É desafiador o nosso trabalho nos tempos de hoje, 
estou sempre buscando novas formas de transmitir o 
conhecimento, pois livro e lousa não dão mais certo, 
isso não prende mais a atenção de meus alunos, alguns 
acompanham, mas a grande parte, não. E o objetivo é 
que o conhecimento chegue a todos (P3).

Corroborando com essas narrativas, Kirchner (2020, p. 46) 
sinaliza sobre esse momento pandêmico ao mencionar que “[...] O que 
conhecíamos por sala de aula se alterou, precisamos pensar e fazer 
escola a partir de outros formatos que para os quais temos inúmeros 
questionamentos”. Esse período de isolamento nos leva a pensar sobre 
como fazer a sala de aula acontecer em um outro espaço que não mais 
o da escola, mas o de casa que se transformou no espaço público, que 
invade o espaço privado do professor.

Partindo dessas condições, os professores também têm se 
questionado sobre a função e o papel da escola, como fica sua prá-
tica docente no deslocamento do seu local de trabalho, saindo do 
“chão” da escola e passando a ocupar o espaço da casa do aluno e 
sua própria casa.
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Dentre os desafios apontados, em um movimento de resiliên-
cia, os professores “arregaçaram” as mangas e partiram para “guerra”, 
uma luta que impõem força e vitalidade para encarar um contexto que 
além de adverso, se mostrou, em sua maioria, despreparado do ponto 
de vista de suas práxis. Isso recai sobre os ombros desses profissionais 
como uma responsabilidade muito grande. As condições de trabalho 
docente e suas demandas se mostraram antagônicas, pois precisaram 
atender uma série de necessidades que surgiram com o isolamento 
social e fechamento das escolas. Como bem sinalizam P1 e P3:

[...] estamos trabalhando exaustivamente os três 
turnos, e não sabemos que esses dias de aulas serão 
computados. Também nos deparamos com a dificuldade 
de alguns profissionais no uso da tecnologia, pela não 
utilização no seu planejamento em sala de aula, o que 
dificultou ainda mais o processo [...] (P1).
Tenho me sentido muito cansada! Aulas online, trilhas 
da aprendizagem para entregar, cronograma semestral, 
trabalhos para corrigir na plataforma do Google Classe 
(cerca de 500), provas para serem elaboradas, segunda 
chamada de aluno que não fez a prova (mesmo estando 
em casa e tendo computador), prova adaptada para alu-
nos especiais; colégio que faz a prova por área, colégio 
que avalia por matéria; elaborar sua aula que ocorrerá 
semana que vem (o que usar?). O modelo EAD é muito 
mais complexo do que se possa imaginar. Você está 
distante do seu aluno, mas ele depende muito mais de 
você (P3).

Esses relatos nos apontam para uma preocupação com a saúde 
mental dos professores, esse sentimento de cansaço e exaustão é um 
sentimento recorrente entre os docentes que tem se sentido sobrecar-
regados, sem tempo, estafados, entrando em um adoecimento preo-
cupante, tanto pelas inúmeras horas de trabalhos como pelas pressões 
da permanência dos alunos nas escolas. O que podemos perceber 
dentre as reverberações da crise sanitária e do processo de isolamento 
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social com a pandemia no cenário educacional é um sentimento de 
desvalorização do trabalho do professor e das questões emocionais.

Nesse momento, é necessário valorizar as histórias desses “he-
róis” não reconhecidos que tiveram de se reinventar tão rapidamente 
para levar conteúdos educacionais aos seus alunos e também garantir 
os seus salários. Trazer a memória dos docentes abre a possibilidades 
para um novo encontro no qual o passado possa ser recortado, rein-
ventado e narrado. Produzindo assim, novos sentidos, tanto de ma-
neira individual quanto coletiva, na construção desses sujeitos sociais.

Diante disso, Delory-Momberger (2008, p. 61) também lembra 
a importância de se considerar que “a narrativa biográfica do outro é 
assim um dos lugares onde experimentamos nossa própria construção 
biográfica, onde ela pode se deslocar, reconfigurar-se, alargar seu 
horizonte: onde ela se põe à prova como escrita de si”.

Que decisões e indecisões, que os erros e acertos sejam ele-
mentos constitutivos de rupturas e transformações das nossas práticas 
pedagógicas. Nesse contexto, a utilização das narrativas carrega consi-
go uma análise da formação profissional docente e formação pessoal 
dos indivíduos. Nóvoa (1992, p. 13) contribui com a discussão ao men-
cionar que esta “deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que 
facilite as dinâmicas de autoformação participada”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão proporcionada pelas memórias narradas é um exercí-
cio de leitura e resgate que os professores fazem sobre as suas práticas 
docentes e seu modo de vida no período de pandemia da covid-19. 
Essas narrativas garantem aos mesmos, o seu papel de construtores da 
história individual e coletiva intermediada por suas vozes.



287COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

Assim, para Halbwachs (1990, p. 25) as impressões podem 
“apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, mas também sobre a 
dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, 
como se uma mesma experiência fosse começada, não somente pela 
mesma pessoa, mas por várias”. Elucidar essas memórias contribuem 
também para que possamos pensar as singularidades contidas na 
classe dos professores para estabelecer relações com contextos e 
problemáticas mais amplas. 

Fresu (2020, p. 42) explicita que dentro desse contexto mais 
dilatado:

Estamos vivendo uma fase de gravíssima crise sanitária e 
política que atinge de forma combinada o Brasil e o mun-
do, em que tanto a vida das pessoas quanto as liberdades 
democráticas estão em perigo diante das constantes 
tensões entres os poderes do Estado e das recorrentes 
tentações autoritárias que permeiam parte significativa 
das classes dirigentes e da sociedade brasileira.

Sem dúvida, estamos num momento de (re)existência dos pro-
fessores em tempos de pandemia. Paulo Freire (1987, p. 78) nos alenta 
ao dizer: “Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. 
O mundo pronunciado, por sua vez, volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar”.

Percebemos então, que a educação, assim como muitos outros 
campos de nossa sociedade, foi afetada pela pandemia da covid-19. 
O resgate das memórias dos professores trouxe em suas narrativas: 
sinais de alterações no cotidiano escolar com o “novo modo de fazer 
escola”; o fazer pedagógico que precisou também ser reinventado por 
meio das telas, pondo a prova alguns paradigmas e aumento signifi-
cativo das longas jornadas de trabalho. Essas reverberações ecoaram 
sobre o processo de ensino-aprendizagem e no vínculo afetivo a ser 
estabelecido entre professores e alunos.
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É impossível não reconhecer que diante de tantos desafios, os 
docentes têm buscado um modo muito peculiar e criativo para poder 
acessar a subjetividade dos estudantes. Permitindo aos mesmos, pos-
sibilidades de desenvolvimento pessoal e educacional em um cenário 
de tantas incertezas. Barros (2003) nos lembra que “a importância 
de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem 
barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida 
pelo encantamento que a coisa produz em nós”. Esse encantamento 
se dá pela forma como os professores tem buscado uma práxis mais 
sensível, acionando os processos de subjetivação do mundo.
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NARRATIVAS DE EVENTOS EM 
MODO REMOTO: PERSPECTIVAS DE 

MESTRANDAS EM FORMAÇÃO

Bianca de Macedo Abreu
Flaviane Coutinho Neves Americano Rego

RESUMO 
A proposta deste trabalho é explanar os deslocamentos realizados pela 
profissão docente neste momento de pandemia do novo coronavírus, o 
covid-19, por meio da partilha de nossas memórias de eventos em modo 
remoto enquanto mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação 
de Professores (FFP), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 
À luz de Josso, a pesquisa será fundamentada pelo conceito de experiência 
problematizando como as vivências neste contexto pandêmico contribuíram 
para nosso processo formativo pessoal, profissional e social. Tendo em vista 
o atual cenário da educação no Brasil e no mundo, entendemos que por 
meio do dispositivo metodológico das narrativas e mediante das reflexões 
que estas proporcionam, poderemos resgatar por meio das memórias os 
percursos que foram compondo nossa trajetória docente e discente neste 
período. Ainda de acordo com Josso, a narrativa se torna um trampolim, um 
ponto de apoio para o salto do pensamento. O estudo visa problematizar 
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como se desenvolveu a profissão docente na perspectiva de mestrandas em 
formação neste ano atípico. 
Palavras-chave: Profissão Docente. Narrativas. Experiências. Pandemia. 
Eventos em Modo Remoto. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi construído no contexto da atual crise 
sanitária que assola o Brasil e o mundo, a pandemia da covid-19. Este 
artigo tem como objetivo problematizar a profissão docente, bem 
como suas características singulares, situando tal questionamento no 
atual cenário formativo que se apresenta a todos e todas que educam. 
Um dos nossos levantamentos é a capacidade que o/a professor/a tem 
demonstrado para lidar com a situação atual frente aos desafios impos-
tos pelo distanciamento e isolamento social. Os professores perderam 
o espaço da sala de aula e da escola, transformando assim seus lares 
em ambiente educacional e acolhedor. É estranho e até mesmo difícil 
pensar em uma escola silenciada, sem o eco das vozes dos alunos, sem 
as gargalhadas, brincadeiras, correrias, conversas pelos corredores. 

A profissão docente por si só é marcada por diversos atravessa-
mentos, conforme a literatura nos indica. Porém, durante esta quaren-
tena foi possível perceber que os professores precisaram ressignificar 
a docência, a arte de ensinar, assim como a prática docente. 

A profissão docente não é estática, devendo acompanhar as 
inovações e acontecimentos cotidianos e os excepcionais, como a 
pandemia. Mas houve uma mudança no dia a dia muito significati-
va, o cotidiano foi alterado e assumimos múltiplas funções, em um 
formato diferente, por tudo que estamos vivenciando. Edméa Santos 
coloca que:
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A educação de qualidade independe da modalidade. É 
possível ter educação de qualidade presencial, a distân-
cia, online e em desenhos híbridos. Contudo, o exercício 
de distinguir e caracterizar cada modalidade educacional 
nos habilita a dizer de que lugar falamos ou defendemos 
nossas ideias (SANTOS, 2009, p. 5667).

Em meados de março de 2020, saímos da escola e do meio 
acadêmico sem aviso prévio e preparação, da educação presencial 
para a educação remota. A atual crise de saúde deu destaque ao 
trabalho que o professor exerce fora da sala de aula e da escola, 
predominando os encontros virtuais, caracterizando assim que a pro-
fissão docente não é somente aquele momento em que damos a aula 
presencialmente. Quantos professores precisaram sair da sua zona 
de conforto, a sala de aula, e passaram a se adaptar à sala virtual e às 
novas tecnologias? Como assim, os professores viraram youtubers? 
Mas então, como pensar em uma relação de ensino-aprendizagem 
que a partir do exposto começou a acontecer de forma virtual? Está 
aí mais um desafio do professorado. 

Além de professoras que vivenciamos este tempo histórico no 
qual acompanhamos todas as novas demandas da profissão docente, 
também somos alunas, pesquisadoras, portanto temos a visão da edu-
cação em tempos pandêmicos tanto como docentes quanto discentes. 
Durante este tempo, temos participado de muitas lives, encontros de 
Educação como o VII Conedu on-line (Congresso Nacional de Educa-
ção), o XX Endipe Rio 2020 (Encontro Nacional de Didática e Práticas de 
Ensino), o V CBEPF-2020 (Congresso Brasileiro de Ensino e Processos 
Formativos) e a 14ª ANPEd Regional Sudeste (Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa), nos quais foram partilhadas experiências 
de pesquisadores(as) de vários estados do Brasil e de outros países, no 
caso do Endipe, cada qual com a sua realidade. A participação nestes 
eventos de modo remoto nos instigou a escrever este artigo por en-
tender que tais movimentos foram essenciais para o fortalecimento 
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da profissão docente, pois foram momentos de formação, trocas de 
experiências, nas quais foi possível alcançar os estudantes de alguma 
maneira, na Educação Básica, na Graduação e na Pós-Graduação.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste artigo é explanar os deslocamentos 
realizados pela profissão docente neste momento de pandemia por 
meio das reflexões das nossas experiências enquanto professoras e 
mestrandas por meio das memórias narrativas de participação em 
eventos de modo remoto que aconteceram no ano de 2020. Narrar a 
participação em eventos remotos como processo formativo e proble-
matizar a profissão docente, bem como suas características singulares 
compõem nossos objetivos específicos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A importância das vivências em tempos de pandemia estabele-
ceu diálogos teóricos-metodológicos pelas observações e narrativas, à 
luz de Josso (2010), abordando os conceitos de experiências.

As experiências de transformação das nossas identidades 
e da nossa subjetividade são tão variadas que a maneira 
mais geral de descrevê-las consiste em falar de aconte-
cimentos, de atividades, situações ou de encontros que 
servem de contexto para determinadas aprendizagens 
[...] Esses momentos formadores, que podem durar 
alguns instantes ou alguns anos, são quadros que colo-
cam em cena um ou vários protagonistas em transações 
numa dramaturgia singular; numa brusca interrupção 
de duração ou de intensidade, numa observação, num 
exercício sistemático, numa simpatia, num afeto ou 
numa aversão por alter ego (JOSSO, 2010, p. 42).
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O discurso dar-se-á a partir do que foi observado, sentido, 
experimentado e vivido, nos fazendo refletir, e poeticamente, nos 
atravessando, transformando-se em sabedoria de vida e significativas 
experiências que podem enriquecer as os processos formativos e a 
profissão docente. 

DISCUSSÃO 

Há muito o que se pensar em relação às novas tecnologias. 
Há um ano os aparelhos celulares eram proibidos nas salas de aula. 
Hoje não tem como pensar nas aulas, no ensino remoto, sem eles. 
Eles fazem parte desta relação tecnológica que foi estabelecida entre a 
escola e a comunidade escolar. Esta pandemia também veio evidenciar 
a desigualdade social que existe no Brasil e que muitas das vezes é 
velada. Mas, de que forma a experiência do ensino remoto afetou a 
profissão docente e as suas implicações? 

Acreditamos que é preciso esta predisposição para sentir, olhar 
e ver as transformações que aconteceram conosco durante a pande-
mia, e perceber as exclusões e desigualdades evidenciadas com a crise 
não só sanitária, que compromete o direito à vida e à educação, tema 
principal da 14ª ANPEd Regional Sudeste.

Existe um debate nas ciências sociais sobre se a verdade 
e a qualidade das instituições de uma dada sociedade 
se conhecem melhor em situações de normalidade, de 
funcionamento corrente, ou em situações excepcionais, 
de crise. Talvez os dois tipos de situação sejam igual-
mente indutores de conhecimento, mas certamente 
permitem-nos conhecer ou relevar coisas diferentes 
(SANTOS, 2020, p. 5).

Boaventura (2020) coloca que tanto em situações excepcionais 
quanto na normalidade o conhecimento acontece; no entanto, todo o 
contexto escolar necessitou de adaptação, adequação e restruturação 
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na transição do presencial para educação on-line. E é preciso conhecer 
e reconhecer as singularidades dos saberes, dentro e fora dos am-
bientes educacionais, em tempos de pandemia. As questões didáticas, 
metodológicas, curriculares e avaliativas passam por reformulações, e 
com isso, a tecnologia passou a ser uma ferramenta essencial para o 
desenvolvimento do processo educacional. E a questão dos recursos 
tecnológicos e acessibilidade se torna imprescindível para acompanhar 
o ensino-aprendizagem tanto pelos docentes quanto pelos discentes, 
sendo que muitos encontram dificuldades por não ter acesso. 

Os professores precisaram se adaptar e aprender a utilizar di-
versas plataformas para tentar estreitar a distância e o silenciamento 
de uma classe. Para ensinar é preciso ter diálogo, como o próprio Paulo 
Freire nos convida a refletir, olho no olho. É válido salientar que para 
que essas mudanças aconteçam se faz necessário que os envolvidos 
no processo ensino-aprendizagem estejam dispostos a reconhecê-las, 
aceitá-las e torná-las parte do seu dia a dia. Convém ressaltar que caso 
não haja aceitação por parte dos envolvidos, as mudanças podem 
ocorrer por um motivo externo à vida escolar, visto que nossa rotina 
está permeada de transformações, não tendo como rejeitá-las. Por-
tanto, é importante estarmos abertos para compreender e atuar com 
ações que melhorem o processo educacional. 

Para acompanhar os estudos no formato da educação on-line 
é preciso ter recurso tecnológico, acessibilidade e disponibilidade, e 
alguns discentes encontraram dificuldade no acesso à internet para 
navegar pelas plataformas, e outros não possuíam o equipamento 
para tal. É a exclusão tecnológica e digital refletindo a exclusão social e 
econômica vivenciada por muitos. 

Nós temos o privilégio de estarmos inseridas tecnologicamen-
te, o que possibilitou nossa presença em vários encontros formativos. 
No entanto, elencamos quatro eventos de modo remoto para narrar a 
seguir, dos quais participamos ativamente, seja apresentando traba-
lhos ou acompanhando as programações propostas. 
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VII CONEDU ON-LINE (CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO) – NARRATIVA DE BIANCA

A divulgação no grupo de pesquisa do evento, o incentivo da 
orientadora e a generosidade da colega do grupo de pesquisa em ex-
plicar e motivar uma mestranda iniciante oportunizaram a submissão 
do artigo, que obteve a aprovação do pôster “Leitura Literária na Edu-
cação Infantil: Reflexão sobre a Mediação Docente”. Não houve apre-
sentação, mas ficou disponível on-line para o acesso e comentários. 

O trabalho abordou a leitura literária, o mesmo objeto de estudo 
da dissertação, porém, direcionada a outra modalidade da Educação 
Básica. Portanto, o teor da apresentação é pautado em vivências da pro-
fissão docente, visto que a pesquisa do Mestrado estava em processo 
de iniciação. Foram vivências que poeticamente, nos atravessaram, se 
transformando em experiências (JOSSO, 2010). Memórias e narrativas 
de uma trajetória profissional de quase três décadas. Portanto, refleti-
mos sobre a prática cotidiana do professor, no que tange ao trabalho 
com a leitura e os desafios para formação de leitores. 

As experiências constituem o nosso ser, mas relacionando ao 
trabalho, o contato com a leitura pode oferecer um material simbólico 
inicial para que os discentes possam ir descobrindo não apenas quem 
eles são, mas também quem eles querem e podem ser. Sugerem uma 
transformação em nossas identidades, corroboram para o processo 
formativo. Independentemente da faixa etária, ressaltamos a clareza, 
objetividade e compromisso com o papel da leitura enquanto lingua-
gem para o indivíduo em nível cultural e social. É importante o profis-
sional saber qual é o desejo com a ação pedagógica que praticamos 
junto aos educandos, a fim de que possamos construir os resultados 
satisfatórios com o auxílio de planejamento e estratégias de leitura, 
auxiliando o desenvolvimento dos estudantes, ao mesmo tempo que 
processamos nosso auto crescimento e formação da profissão docente. 
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V CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO E PROCESSOS 
FORMATIVOS (V CBEPF2020) – NARRATIVA DE BIANCA 

O V Congresso Brasileiro de Ensino e Processos Formativos, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino e Processos 
Formativos da Unesp (V CBEPF-2020), com a temática “Tecnologias, 
estéticas e éticas”, foi divulgado no grupo de pesquisa da FFP/Uerj For-
mação de Professores, Processos e Práticas Pedagógicas, do qual faço 
parte, coordenado pela Professora Doutora Helena Amaral da Fontou-
ra. Submeti trabalho e tive o aceite na modalidade para apresentação 
on-line em “Comunicação Científica” do artigo intitulado Esse é o Show 
da Luna! Tudo que é pergunta a Luna faz: um universo de descoberta e 
conhecimento que pode contribuir para o processo formativo. Enfim, o 
mundo quer saber, assim como a protagonista do desenho animado “O 
Show da Luna”, que é uma criança curiosa e alegre, que faz perguntas 
sobre o mundo que a cerca.

Vivências em tempos de pandemia, no dia a dia, com uma 
criança de sete anos em casa, a partir do estudo do contexto do Show 
da Luna, por meio de uma mãe/professora que observa os meios de 
comunicação como possibilidade de contribuição da prática pedagógi-
ca, propiciaram narrar experiências à luz de Josso (2010), no sentido 
do valor atribuído ao que é vivido, a partir do que foi observado, 
percebido, sentido e experimentado de forma significativa, transfor-
mando estas vivências em aprendizagem pela experiência, que podem 
acontecer em casa, na escola ou onde a curiosidade te levar em busca 
de conhecimentos. 

A realidade tecnológica está cada vez mais evidenciada, e é 
interessante se apropriar das múltiplas linguagens como objeto de 
discussão. Esta produção áudio visual pode contribuir para o processo 
formativo nos campos social, educacional, cultural, artístico, ético e 
estético, refletindo sobre a participação das famílias neste universo 
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midiático e como este recurso tecnológico pode corroborar para o 
ensino-aprendizagem. 

Para esta busca incessante sobre o saber, “o fundamental é 
que professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e 
dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, 
enquanto fala ou enquanto ouve” (FREIRE, 2002, p. 33). Ainda de 
acordo com Freire (2002), ensinar exige escuta. Esta dialogicidade 
acontece quando o professor entende o princípio freireano de quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Esta 
escuta sensível deve acontecer na escola e na família, esta troca de 
informações e conhecimentos colabora para o processo de formação 
humana de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. 

XX ENDIPE RIO 2020 – FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: 
DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – NARRATIVA DE 
FLAVIANE 

Quando a pandemia foi decretada em nosso país no dia 13 
de março de 2020, o Endipe já estava pronto. Meu artigo já estava 
aprovado para apresentação com o título Processos da construção 
da profissão docente: narrativas de professores iniciantes. Quando o 
trabalho foi submetido, a pesquisa estava em andamento e quando 
apresentei a mesma estava sendo finalizada, necessitando assim de 
alguns ajustes, mas a experiência de partilhá-la com outros pesquisa-
dores, mesmo que de forma virtual, fortaleceu ainda mais a escrita da 
dissertação pois o diálogo estabelecido e a troca de aprendizagens me 
fizeram refletir alguns caminhos da investigação.

Além de participar como autora de trabalho também fui mo-
nitora do encontro que passou por mudanças e adaptações para que 
acontecesse de forma remota. O XX Endipe Rio 2020 teve como tema 
foi Fazeres-Saberes Pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas. De 
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fato o encontro foi insurgente até em sua forma de acontecer, pois 
foi necessário pensar em realizar um evento remoto que teve mais de 
quatro mil trabalhos aceitos, inclusive de outros países. Como parte 
integrante do Grupo de Pesquisa (GT) de monitoria pude acompanhar 
de perto muitos deslocamentos realizados pelo comitê organizador 
do encontro para que pudéssemos cumprir nosso papel e nosso com-
promisso enquanto monitores. E afirmo que não foi fácil. Todos nós 
precisamos nos reinventar e aprender a utilizar as novas tecnologias, 
algumas plataformas digitais que foram operadas durante o evento, 
como a plataforma Zoom e StreamYard. O GT contou com o apoio da 
coordenadora Cecília e de toda a equipe do evento. Foram ofertadas 
oficinas das plataformas utilizadas no evento para que melhor desen-
volvêssemos nossa função, mas em todos os momentos o que nos foi 
mais latente era a acolhida, a amorosidade, o respeito com todos os 
participantes do encontro e assim aconteceu. 

Algumas questões técnicas, como a internet e o manuseio 
do computador foram responsabilidades nossa e isso foi apreensivo 
porque no mundo virtual tudo pode acontecer, mas foi gratificante ver 
que o encontro cumpriu o seu papel. 

14ª REUNIÃO REGIONAL ANPED SUDESTE – NARRATIVA DE 
FLAVIANE 

O tema da 14ª Reunião Regional da ANPEd Sudeste foi Direito 
à vida, Direito à Educação em tempos de pandemia. O evento tam-
bém aconteceu pela primeira vez no formato remoto por conta das 
circunstâncias já mencionadas. O artigo aprovado para apresentação 
teve o título Inserção Profissional Docente: experiências narradas 
por um professor iniciante. Esta pesquisa tem como foco o início da 
carreira docente. Para Huberman (2000), a fase de iniciação à docência 
compreende os três primeiros anos do exercício do magistério e é um 
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período de sobrevivência, descoberta e exploração, na qual acontece a 
inserção profissional docente dos professores iniciantes, portanto, um 
período crucial na profissão professor. Se a profissão docente, sobretu-
do a fase inicial já é marcada por diversos atravessamentos e desafios, 
imagina em tempos atuais, nas quais os/as professores/as precisam se 
reinventar a cada dia. 

Também atuei como monitora na 14ª ANPEd Sudeste e tive o 
privilégio de participar de mesas e de apresentações de trabalho no 
GT de Formação de Professores que contribuíram para meu desenvol-
vimento pessoal e profissional. Utilizamos as plataformas Google Meet 
e StreamYard. O GT de monitoria participou da oficina do Google Meet 
que foi ofertada pela organização do evento.

RESULTADOS 

A escrita para participação no VII Conedu já aconteceu durante 
o tempo de pandemia, então já sabíamos que o evento seria online. 
Neste se destacou a importância da prática docente neste leque de 
possibilidades que a leitura nos proporciona, além do esforço de nosso 
cérebro, envolvimento do conhecimento e da linguagem, e também 
a experiência do ser, pois lida com nossa emoção, imaginação, criati-
vidade, valores, senso crítico e nossa capacidade de compreensão do 
mundo, possibilitando a formação de cidadãos críticos e conscientes 
de seu papel na sociedade. 

No V Congresso Brasileiro de Ensino e Processos Formativos 
foi evidenciado que no Show da Luna muitos são os conhecimentos 
científicos e sociais apresentados de forma didática, lúdica e literária. 
Esta ferramenta utilizada de forma correta e eficiente contribui para o 
desenvolvimento da formação da criança. Também foi elogiado o diá-
logo dos autores citados com o texto. Ressaltamos que este trabalho 
fez parte de um grupo que abordava outras produções áudio visuais e 
o protagonismo na mulher. 
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Relatamos o quão importante foi participar do XX Endipe por-
que foram momentos únicos para pensarmos a educação e a profissão 
docente em tempos tão difíceis. A decisão da comissão organizadora 
de manter e ainda estender o encontro com uma programação tão 
diversificada foi significativo, pois foram ocasiões de fortalecimento da 
profissão docente, assim como dos pesquisadores e suas pesquisas. 

Apesar de virtual, o evento se fez insurgente porque foi um es-
paço de encontro e múltiplos olhares sobre a educação e as práticas de 
ensino. Participamos de encontros com temas diversos, como formação 
de professores, minicurso sobre as novas tecnologias e como estas estão 
sendo aplicadas na atualidade e como poderão ser utilizadas futuramen-
te, encontros que nos fizeram refletir sobre a educação inclusiva. 

Foi notório perceber tanto no XX Endipe Rio 2020 quanto 
na 14ª ANPEd Sudeste a preocupação e o comprometimento com o 
ensino remoto em seus locais de trabalho. Alguns pesquisadores parti-
lharam as dificuldades mas relataram também que estavam fazendo o 
que era plausível e buscavam alcançar seus alunos da melhor maneira 
possível. Mesmo em versão remota, o encontro possibilitou a troca 
de experiências não apenas das pesquisas em andamento ou já con-
cluídas, mas sobretudo, abriu possibilidades outras para o diálogo e o 
revigoramento da profissão docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, ciência e tecnologia são áreas de conhecimentos 
em muita evidência no cenário mundial. Estão cada vez mais presentes 
nos cotidianos, pessoas que buscam respostas para tantas perguntas so-
bre o retorno à normalidade, sobre como será o mundo após a pandemia 
do covid-19. A incorporação de elementos tecnológicos, em abordagens 
educacionais, amplia a forma que enxergamos a comunicação, e tam-
bém, como docentes e discentes interagem neste mundo globalizado, 
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com estas multimídias no processo educacional. A escola deve estar 
atenta e conectada a esta era digital que nos circunda. Não será plausível 
deixar de lado as novas tecnologias como se elas tivessem sido utilizadas 
apenas como um guarda-chuvas é usado nos dias chuvosos. 

Podemos destacar que mesmo com todas as dificuldades la-
tentes deste período, foi primordial a aproximação de forma virtual 
para que os laços construídos pudessem se fortalecer e as relações 
pudessem acontecer. 

Foi possível afirmar que em algumas ocasiões os laços afetivos 
e corporativos entre os pares passaram por uma metamorfose, já que 
foi constatado por meio da fala de autores de trabalhos destes eventos 
em que participamos que a pandemia e o distanciamento social deram 
lugar a aproximação antes não ocorrida por diversos fatores, dentre 
eles a correria do dia a dia, a troca de turno e de escola, enfim, aconte-
cimentos do cotidiano vivido nas escolas, bem como, o fortalecimento 
do processo formativo da profissão docente. 
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ENCONTROS REMOTOS E OBJETOS  
DE APEGO: A CONTINUIDADE DE  
UMA PESQUISAFORMAÇÃO EM  

TEMPOS DE PANDEMIA

Alessandra da Silva Rezende Souza Martins

RESUMO
O presente trabalho apresenta os desafios e desdobramentos em torno da 
continuidade da minha pesquisaformação, para dissertação de mestrado, 
atravessada pela pandemia de covid-19. A pesquisa foi metodologicamen-
te construída entre conversas e narrativas com professoras atuantes na 
Educação Infantil em Horários de Atividades, um espaço/tempo destinado 
à pesquisa, estudo e planejamento no âmbito escolar organizado na rede 
municipal de ensino em Macaé-RJ, na qual integro a mediação dos contextos 
formativos. Os encontros/conversas com as colaboradoras da pesquisa foi 
ressignificado através de chamadas de vídeo nas quais cada professora pode 
apresentar seus objetos de apego e construir narrativas de reinvenção de si, 
colaborando para a compreensão de seus caminhos no exercício docente, 
elaborando sentidos para uma pesquisaformação tecida na perspectiva 
singular-plural. O objetivo deste trabalho é contribuir com os diálogos acerca 
da ressignificação do processo investigativo e da formação docente, em um 
tempo adverso e incerto, mas também propício às práticas insurgentes e 
inovadoras que formam elos entre as dimensões do nosso ser-no-mundo e 
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identidades em constante devir. Os principais aportes teóricos foram firma-
dos nas contribuições de Josso, Freire, Delory-Momberger, Skliar e Fontoura.
Palavras-chave: Encontros Remotos. Objetos de Apego. Pesquisaformação.

O processo investigativo, pautado metodologicamente em con-
versas e narrativas com cinco professoras atuantes na Educação Infantil 
em uma escola pública em Macaé-RJ, estava em andamento quando 
precisou ser reinventado em sua estrutura de encontros presenciais 
para encontros remotos. O objetivo deste trabalho é contribuir com 
os diálogos acerca da ressignificação do processo investigativo e da 
formação docente, em um tempo adverso e incerto, mas também 
propício às práticas insurgentes e inovadoras que formam elos entre as 
dimensões do nosso ser-no-mundo e identidades em constante devir.

A adoção da palavra-conceito pesquisaformação, com grafia 
junto e em itálico, vem das contribuições de Bragança (2018) para 
reafirmar que esse processo não é dicotômico, por entender a inves-
tigação com as narrativas de formação como ressoantes nas minhas 
ações, questionamentos e caminhos. As produções de Josso (2010b) 
encaminharam minha identificação com a palavra-conceito, pois cada 
etapa da pesquisaformação seria uma possibilidade de experiência a 
ser elaborada.

A ética do cuidado e apreço às subjetividades de cada profes-
sora ligada ao meu campo de trabalho moveram o desejo de conexão 
também em meio às circunstâncias pandêmicas que nos sobrevieram. 
A pesquisa, iniciada no contexto escolar, nos espaços/tempos da for-
mação docente, com o fechamento das escolas necessitou passar por 
adequações ao novo formato de encontros por plataformas digitais. 
Minha preocupação em retomar a pesquisa estava envolta na urgência 
de poder compartilhar nossas incertezas e medos. Compartilhar o que 
estávamos fazendo para reinventar nossas rotinas e nossa relação com 
o tempo, de pensar a individuação de cada uma de nós em desconstru-
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ção e reconstrução transformando-se em dispositivo de fortalecimento 
do nosso ser dia a dia.

De acordo com Skliar (2018, p. 13) “A solidão e a conversa não só 
não são contraditórias, como se nutrem mutuamente: conversa-se com 
os demais e consigo mesmo”. A continuidade da pesquisa nesse cenário 
de distanciamento social colocava uma lente de aumento nas dimensões 
formativas em sua perspectiva relacional, interacionista e afetiva.

Retomar e sistematizar a pesquisa após um mês de distan-
ciamento social e escolas fechadas ganhou força quando todas as 
colaboradoras externaram a vontade de experimentar essa outra 
possibilidade de junção de nossas reflexões. Um novo formato para 
os nossos encontros foi possível através de chamadas de vídeo pelo 
WhatsApp em três distintos momentos.

Anterior à pandemia já havíamos combinado de selecionar um 
objeto de apego o qual pudesse expressar parte de nossas pertenças e 
histórias, com o intuito de construir elos entre experiências formadoras 
e nossas identidades em construção. Jamais poderíamos imaginar, em 
circunstâncias nas quais estamos vivendo, que nossas casas seriam parte 
dos cenários reflexivos sobre a formação no interior da nossa escola.

A pesquisa em ciências humanas e sociais é tecida de imprevi-
sibilidade, tomada muitas vezes pelo inesperado, pelo desconhecido, 
por aspectos desconcertantes onde os rumos metodológicos e suas 
estratégias são redesenhados. Os dias sombrios reafirmaram a conver-
sa e a narrativa como metodologias mais apropriadas para o contexto 
desta pesquisa, pois a rigidez de questionários e roteiros definidos 
seriam insuficientes para suprir nossa ânsia por aproximação e escuta. 
O trabalho com os objetos de apego também cumpriu o propósito de 
acolher nossos encontros em uma rede de afeto e esperança.

Os encontros os quais experimentamos remotamente possibi-
litaram o contato com uma riqueza de detalhes e seleções de objetos 
que possivelmente seriam reduzidos se o encontro fosse no espaço 
escolar. A casa, nosso lugar de intimidade e liberdade, se abriu para 
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tornar público a extensão do que somos, nas mais diversas simbologias 
que nos tocam.

Como recurso teórico-metodológico, no cuidado com as fontes 
da pesquisa, já havia adotado a tematização (FONTOURA, 2011) que 
ao longo da dissertação costurou nossas descobertas através das nar-
rativas das professoras. Foi de um dos quadros temáticos denominado 
“Objetos de Apego como vestígios de si” que elaborei a proposta para 
o presente trabalho.

A vivência com os objetos de apego serviu de estratégia para 
acesso de nossas emoções, sentimentos, motivações, crenças, identi-
dades em construção, projeções de novos tempos, além de propiciar 
elos para uma narrativa de si a serviço exclusivamente das professoras 
que puderam revisitar suas importâncias, suas memórias fortalecedo-
ras dando elas próprias sentidos para quem são hoje e quem serão no 
pós-pandemia.

Tudo isso me fez lembrar um conto que conheci há pouco 
tempo chamado Sacola de histórias (GIBSON; FRANKLIN, 2019, p. 
121). Nele há um menino, filho único de pais ricos que tinha tudo que 
desejava, mas o bem que ele mais zelava era uma sacola de histórias 
que mantinha amarrada em sua cintura, da qual se separava apenas 
na hora de dormir. As outras crianças imploravam que ele contasse 
uma única história, mas jamais aquele menino conseguiu ser generoso 
e suas histórias permaneciam amarradas a ele, um tesouro jamais 
partilhado. O desfecho desse conto ocorre depois de uma trama de 
eventos, onde a generosidade de um cuidador faz aquele menino já 
crescido reconhecer que histórias geram vidas, são tesouros em forma 
de moedas, precisam cumprir seu propósito, precisam circular para dar 
sentido à nossa existência, vestígios de quem somos ou desejamos ser. 

Assim como a sacola de histórias, amarrada ao menino, são 
nossos objetos de apego. Simbologias utilizadas para conhecer muitas 
histórias, que ao serem narradas não ficam retidas em nós, ajudam a 
dar continuidade ao nosso ser. A história de vida é descrita por Josso 
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(2007) como uma mediação do conhecimento de si em sua existencia-
lidade. Assim, ao vivenciarmos a proposta com os objetos de apego, 
possibilitamos uma representação de nossa existência singular-plural e 
as dinâmicas que atravessam nosso processo formativo, pois:

[...] se a invenção de si é possível, é também e sobretudo 
porque os sinais, as marcas, os símbolos que devem 
representar o autor em sua dinâmica global ou numa 
das dimensões de seu ser no mundo são polissêmicos. 
Aliás, como sabemos que “o mapa não é o território” 
essa polissemia nos leva a partir em busca de novos 
seres-no-mundo potenciais e, da mesma maneira, a nos 
inventarmos através de nossos projetos. É assim que 
nossos fragmentos de memória individual e coletiva 
transmutam em recursos, em fertilizantes, em inspiração 
para que nosso imaginário de nós-mesmos possa inven-
tar essa indispensável continuidade entre o presente e 
o futuro, graças a um olhar retrospectivo, por um lado 
e, por outro, devido ao fato de que cada acontecimento 
singular remete imediatamente a referenciais coletivos 
(socioculturais e socio-históricos), estejamos ou não 
conscientes disso (JOSSO, 2007, p. 434-435).

Josso (2007, p. 424) elaborou em suas pesquisas biográficas 
conceitos para identidades existenciais que denominou de dimensões 
do nosso ser-no-mundo, que estão relacionadas a si próprio, aos ou-
tros, ao ambiente humano e natural. De acordo com suas construções, 
“Existir é ser na vida, ser em ligação, em relação com...”. Neste sentido 
ser-no- mundo é atravessado pelo Ser de Conhecimento, Ser de Ação, 
Ser de Imaginação, Ser de Carne, Ser Sensível, Ser de Sensações e Ser 
de Afetividade. Todos componentes de um contínuo devir em inven-
ção. Atrelar os objetos de apego como vestígios de si é perspectivar 
o acionamento dessas dimensões existenciais que nos conectam com 
nossas alegrias, satisfações, fragilidades, desejos e tantos outros 
sentidos que nos dão vida e nos auxiliam a sermos autores da nossa 
história, sujeitos conscientes de nossa formação.
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Cada professora pode mostrar parte de suas lembranças e 
afetos ao remexerem seus baús de memórias. Entre as seleções havia 
muitos elementos empregados de histórias e sentimentos: turbantes, 
bíblias, agulhas de tricô, cartas, fotos, cadernos de registros entre ou-
tros. Vestígios de nosso ser-no-mundo (JOSSO, 2010b). Dentre muitos 
objetos e narrativas de formação construídas a partir deles, destaco 
aqui as contribuições de três professoras. A-mar, Esperançália e Cor-
renteza foram os codinomes escolhidos pelas mesmas para serem 
identificadas durante a pesquisa.

Segundo A-mar: “Essa caixa estava esquecida, guardada, aí 
quando você falou do nosso encontro, aproveitei essa quarentena 
para mexer nela”. A professora selecionou diferentes objetos de apego 
em uma mesa utilizada para organizar os elementos que remetiam a 
muitas lembranças. Um bloco de anotações com páginas de registros 
de sua quarentena chamou minha atenção: “Eu estou anotando aqui 
os livros que li, filme com um breve relato, receitas que eu fiz, juntando 
umas histórias desse momento”. Isso remonta à necessidade e pre-
ciosidade dos registros produzidos para nós e para os outros. É o que 
enquanto sociedade civil precisamos exercitar, para a preservação de 
nossas lembranças, nossas memórias e significações construídas em 
meio à vivência de um fato histórico, para que nossas manifestações 
de cidadania sejam cada vez mais apreendidas e nossas experiências 
registradas possam ser acionadas através da rememoração, fortale-
cendo nossa existência.

São todos esses elementos que nos constituem. Alguns reve-
lam um pouco mais do que somos, outros ajudam a compreender o 
que julgamos ser importante. Ricouer (2014, p. 136), ao estudar os 
fenômenos mnemônicos, refere-se à lembrança na forma pronominal 
do verbo ao relacionar “lembrar-se de algo é lembrar de si”, no sentido 
de que pelo ato, reflexivo, um olhar interior, a memória ocupa a esfera 
do si. Para Pineau e Le Grand (2012), os objetos dão testemunhos da 
passagem do tempo, são como rastros se considerarmos uma visão 
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antropológica de conhecimento dos indivíduos pelos seus sentidos e 
atos. Essa analogia faz ligação com a escolha da professsora Esperan-
çália, pois segundo ela, seu turbante era o que marcava sua persona-
lidade, sua vida, símbolo de ligação à sua ancestralidade e tomada de 
sua negritude.

Construir uma história de vida é constituir um terceiro-
-tempo histórico pessoal que articula de modo singular 
vestígios, lugares e datas no curso da vida social e cós-
mica. Construção laboriosa e audaciosa, a qual requer 
do sujeito que ele tenha vivido e ousado diferenciar-se 
desse vivido para construir e, mais tarde, incluir nessa 
construção um terceiro-tempo singular, situado entre a 
particularidade e a universalidade (PINEAU; LE GRAND, 
2012, p. 114).

A conversa e a proposta de trabalho com os objetos de apego, 
de memória, expandiu nossas linhas interpretativas sobre as profes-
soras e sua relação com o mundo. Em uma sociedade marcada pelo 
patriarcado, que dita regras e limites para as mulheres ao longo da 
história da humanidade, tomar consciência de sua origem, de sua an-
cestralidade conforme Esperançália destacou, é demarcar um território 
de lutas e conflitos. Não bastando romper com as discriminações ao 
gênero feminino, a pele negra (carregada de estigmas e apagamentos) 
é bandeira urgente na sociedade contemporânea, especialmente a 
brasileira, constituída de desigualdades por seu passado escravocrata 
e presente de crescimento da misoginia, feminicídio, racismo.

Para Josso (2007, p. 416) nossas identidades em um constante 
vir-a-ser, “são em certos períodos históricos mais fortemente atingidas 
pelos efeitos desestruturadores de mudanças sociais, econômicas e/
ou políticas”. É por essa razão que a militância de Esperançália, im-
pulsionada pelo cuidado com sua autoestima e reafirmação de suas 
raízes ancestrais, serve de referência para uma história que é viva na 
esfera individual e coletiva. Seu turbante e cabelo crespo compreen-
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didos como coroa é a resistência necessária para contagiar meninas e 
meninos, desde a Educação Infantil, a construir uma imagem positiva 
de si e do outro.

Seu objeto de apego é objeto de construção identitária através 
do tempo, uma identidade evolutiva, registro de um devir em perma-
nente processo de reafirmação. Ao assumir o compromisso com a mi-
litância que a move, a professora caminha para o efetivo trabalho com 
pelo menos um dos princípios básicos previsto nas Diretrizes Nacionais 
para a Educação Infantil (Parecer CNE/CEB, nº 20/09). O princípio ético 
prevê, dentre outros aspectos, a “valorização às diferentes culturas”, 
o fomento às práticas pedagógicas que possibilitem a “construção de 
atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os 
vínculos afetivos de todas as crianças, além de propostas nas quais 
as crianças aprendam sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes 
grupos culturais”, a “romper com formas de dominação etária, socio-
econômica, etnico-racial, de gênero, linguística e religiosa, existentes 
em nossa sociedade”.

Mediar práticas de tolerância e diluição de estereótipos é as-
sumir um compromisso com práticas antirracistas, além de fomentar 
a diversidade cultural, não como escolha transitória em nossas forma-
ções, mas como fato enriquecedor do nosso fazer diário movido pelas 
nossas experiências. Sem deixar de enfatizar a contribuição desse olhar 
plural no campo da formação docente ao se tratar de uma cidade com 
população pendular, de famílias que a todo instante chegam e partem 
de diferentes localidades do nosso país, com crianças que externam 
diferentes modos de viver a infância.

Neste sentindo, cabe reforçar os legados de Freire (2011) à 
nossa caminhada no campo da educação, pois não é possível conceber 
as manifestações humanas longe ou fora da ética. Essa palavra que 
o autor aproximou do fazer pedagógico e político, a ética que mobi-
liza indivíduos na busca por mudanças, melhorias, reorganização, 
transformação em seu interior e na conjuntura que o cerca, é prática 
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mobilizadora da humanização dos homens na busca do “ser mais”, 
mais humano, mais livre, mais distante de um intelectualismo alie-
nante firmado “na comunhão, na solidariedade dos existires” (FREIRE, 
2011, p. 105). Suas colaborações em torno dessa busca por respostas 
e sentidos nos fazem, mais uma vez, voltar a atenção para a arte de 
saber viver em ligação e partilha concebida por Josso (2010b), através 
de buscas implicadas sobre si e abertura ao outro. Ambos nos instigam 
a refletir sobre nosso processo de humanização atrelado às ações em 
coletivo, bem como nossa atenção dedicada e amorosa, manifestadas 
em nossas relações afetivas, na luta por liberdade e quebra com toda a 
forma de dominação que impede nossa alegria em viver.

E por falar em romper com formas de dominação, seja em qual 
escala for, nos deleitamos nas histórias da professora Correnteza sobre 
seu objeto de apego. Agulhas de crochê e tricô que ganhou de uma 
tia que a criou como filha. Nas palavras da professora o uso de suas 
agulhas a faziam pensar nas coisas da vida. Ao rememorar parte de 
suas vivências em nossos encontros/conversas narrou um episódio 
marcante em sua adolescência:

Correnteza - Uma vez no Ensino Médio uma professora 
de filosofia, acho que era de filosofia ou sociologia, per-
guntou na aula o que a gente gostava de fazer. Eu falei 
tricô e crochê (risos). Ela disse para mim que isso era 
coisa de gente velha, mandou que eu fosse passear, ir à 
praia. Achei isso muito engraçado porque não gostava 
de ir para a rua, o que eu gostava de fazer era criar coisas 
(Professora Correnteza).

A moça tecelã do conto de Marina Colasanti emerge ao ouvir a 
narrativa da professora Correnteza. O trabalho artesanal, muitas vezes 
invisibilizado por estar atrelado ao gênero feminino, conforme afirma 
Eggert (2012), encaminha uma série de abordagens. No entanto, di-
recionarei o olhar para o processo de criação, de produção a partir 
das implicações presentes na arte de desmanchar e recomeçar, seja na 
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costura ou na vida. O gosto por “criar coisas” e o uso das agulhas ao 
“pensar nas coisas da vida” estão alinhados a uma expressão de resis-
tência, de encontro com seu interior, um refúgio no tempo presente, 
religação com suas emoções.

A dimensão espacial, reconhecendo o corpo na temporalida-
de biográfica como abrigo de nossas construções experienciais, não 
pode ser interpretado como mero pano de fundo em nossa existência, 
mas constitutivo de nossas experiências, segundo Delory-Momberger 
(2012), sendo nós mesmos espaços que numa relação sensível e 
dinâmica acolhe o espaço que nos engloba no encontro com outros 
corpos-espaços. A percepção de espaço extrapola o sentido visual, “ela 
é tátil, sonora, dinâmica e envolve, potencialmente, todos os sentidos, 
mesmo que nossos habitus culturais tendam a privilegiar a dimensão 
visual em nossas representações e construções mentais e a ocultar 
outras dimensões do sensível” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 67).

Essa percepção de espaço também foi refletida por Freire 
(2011). O autor elaborou uma metáfora para designar o suporte 
como espaço, diferenciando humanos de outros animais ao atribuir 
o espaço para esses últimos como lugar de adestramento, lugar de 
sobrevivência e manifestação de seus instintos. Ao contrário do espaço 
da existência humana, associado a um corpo consciente, capaz de nos 
tornar seres éticos, de apreender e transformar as relações ao acessar 
uma comunicabilidade do inteligido, ao inventar uma linguagem capaz 
de tecer escolhas, decisões, de fazer política, de criar um mundo por 
uma prática formadora na qual a experiência humana nesse mundo, 
nutrida pela solidariedade entre mente e mãos, atribui sentido à vida.

Nessa perspectiva, Josso (2010a) afirma ser a presença cons-
ciente do sujeito um pressuposto para falarmos de processo de for-
mação. Sem a presença consciente das intencionalidades que movem 
os sujeitos em suas aprendizagens e reorientação na vida estaríamos 
falando de práticas de adestramento, mas não de formação.
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Ao “criar coisas” e “pensar nas coisas da vida” através do cro-
chê e do tricô, Correnteza estabelece um modo singular de atuar na 
esfera individual e coletiva. Seu exercício reflexivo através de uma arte 
advinda do seu corpo-espaço permite uma maior conscientização do 
corpo físico que habita e das simbologias e subjetividades que cons-
troem o seu ser.

A experiência primeira do espaço é a do corpo. Do corpo 
como espaço e do corpo no espaço [...]. Cada um de nós, 
de modo ao mesmo tempo consciente e inconsciente, 
desenvolve maneiras de estar no e com o seu corpo, 
maneiras de “habitá-lo”, de move-lo, de colocá-lo em 
cena para si e para os outros, que envolvem, simulta-
neamente, equipamentos e técnicas de ordem material, 
representação e valores de ordem social e cultural, 
imagens de si e da relação de si com os outros, e que 
compõem uma alquimia muito complexa, um estilo 
dificilmente definível (sobretudo para si mesmo), uma 
reserva única, mais ou menos cultivada, mais ou menos 
assumida, uma relação de estar consigo mesmo que é 
constitutiva do que é sentido e da imagem de si (DE-
LORY- MOMBERGER, 2012, p. 71).

Através da vivência com os objetos de apego, nossos relicários 
de emoções, lugares de onde extraímos a melhor versão de nós mes-
mas, produzimos narrativas com significações que julgamos serem 
importantes para nossa existencialidade, percorremos a ideia de uma 
biograficidade, conceito empregado por Delory-Momberger (2012) para 
designar a capacidade de constituir vestígios e experiências na relação 
do nosso mundo interior com o espaço exterior. Os nossos objetos e 
lugares importantes, parte da nossa intimidade, cooperam para a cons-
trução de um capital espacial, material e ideal, real e simbólico em nossa 
condição biográfica. Eles expressam nossas experiências nos diferentes 
espaços que habitamos. Para Delory-Momberger (2012, p. 76) pela 
biograficidade escrevemos nossa maneira singular de constituir formas 
de nós mesmos nos diferentes espaços (naturais, públicos, sociais e 
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institucionais), “a partir de sua capacidade de materializar e representar 
valores sociais, morais, afetivos, estéticos que estão em conexão com 
nossas representações de nós mesmos e de nossa existência”.

Os nossos encontros virtuais ganharam leveza com a proposta 
dos objetos de apego. Identificamos semelhanças entre nossas histó-
rias de vida em formação e ampliamos as linhas interpretativas sobre a 
docência e suas práticas, marcadas pela maneira como estabelecemos 
uma relação com o mundo. Nosso círculo de relação e amparo em 
nossos fazeres docentes, mesmo em distanciamento social, foi capaz 
de reinventar nossos momentos reflexivos e estreitar a relação com 
nossos pares. Rememorar e narrar as histórias de vida que nos consti-
tuem é uma forma de perpetuar quem somos, quem desejamos ser e 
assim como o menino do conto A Sacola de histórias, compreendemos 
a importância de fazer circular os vestígios que nos forjam e dão senti-
do à nossa existência.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO 
CONTEXTO FAMILIAR, NO PERÍODO  

DE ISOLAMENTO SOCIAL

Júlia Alves dos Santos Castro

RESUMO
O presente artigo apresenta um breve relato de uma experiência desen-
volvida com famílias de crianças da Educação Infantil da Rede Municipal 
de Vitória da Conquista. A experiência partiu de uma proposta de contação 
de histórias no contexto familiar durante o período de isolamento social. A 
proposta teve como objetivo, incentivar as famílias a darem continuidade às 
atividades lúdicas para as crianças durante a suspensão das aulas presenciais 
nas Instituições Educacionais. O aporte teórico teve como base autores como 
que produziram/produzem discussões consistentes acerca do tema como: 
Abramovich (1991), Alves, Espíndola e Massuia (2011), Bettelheim (1980), 
Busatto (2011), Coelho (2007), Machado (2002), Matos (2005), Munduruku 
(2015), Sant’Anna (2011), Sisto (2005). Além dos documentos legais que 
orientam o trabalho remoto no período da pandemia. As famílias, respon-
deram positivamente à proposta, contando histórias para as crianças e com-
partilhando experiências enriquecedoras por meio de vídeos. Concluiu-se 
então, que as famílias podem ser grandes contadoras de histórias e que essa 
ação é capaz não somente de aguçar o imaginário das crianças, desenvolver a 
sensibilidade, a atenção e o gosto pela leitura e ampliar o vocabulário, como 
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também contribuir para a criação de vínculo entre as pessoas que partilham 
do encantamento que as histórias podem proporcionar. 
Palavras-chave: Contação de Histórias. Famílias. Isolamento Social.

INTRODUÇÃO 

Todo nós temos em nossa memória muitas histórias que foram 
contadas por nossos pais, avós, tios, irmãos e que de certa forma 
marcaram nossa infância. De modo geral, as histórias compõem um 
significado especial ao universo infantil. A própria estrutura de uma his-
tória – começo, meio e fim já remetem o ouvinte a compreender certos 
acontecimentos do dia a dia, organizar ideias e até resolver conflitos. 

Sabemos que as histórias ouvidas ou lidas na infância exercem 
influências que perduram por toda a vida, seja pelo encantamento com 
a fantasia presente nos contos de fadas, as lições que encontramos nas 
fábulas, a admiração pelos heróis, a aversão aos vilões, a compaixão 
pelos mocinhos que passam por muitos apuros antes de encontrar 
seus finais felizes ou simplesmente pela viagem que podemos fazer ao 
aguçar nossa imaginação em visita aos diversos cenários por onde as 
narrativas conseguem nos levar. 

Machado (2002 p. 29) afirma que a leitura de bons livros traz ao 
leitor certo contentamento ao perceber em uma personagem caracterís-
ticas reconhecidas em si mesmo e ainda a capacidade de se transportar 
para outros mundos, propiciando uma experiência enriquecedora. 

Bettelheim (1980 apud ALVES; ESPÍNDOLA; MASSUIA, 2011, p. 
108), referindo-se aos contos de fadas, considera que as problemáticas 
existentes no enredo dos contos de fadas oferecem significados para a 
vida das crianças que ao ouvi-las ou lê-las pode contribuir para aliviar 
as tensões pré-conscientes e conscientes, favorecendo a superação 
dos seus conflitos internos. 
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De fato, as histórias, apresentam realidades que vão além da 
magia e dos encantamentos. Trazem relatos de abandono, esforço para 
conseguir chegar a um objetivo, perdas, conquistas, disputas, inveja, 
pessoas boas e más enfim, realidades bem presentes no cotidiano que 
poderão contribuir para a criança conviver com seus próprios conflitos, 
afinal “a criança necessita muito particularmente que lhe sejam dadas 
sugestões em forma simbólica sobre a forma com que ela pode lidar 
com essas questões e seguir a salvo para a maturidade” (BETHELHEIM, 
1980, p. 15). 

Partindo dessas reflexões, este artigo tem como objetivo dis-
correr sobre a contação de histórias no contexto familiar como estra-
tégia de continuidade do processo formativo das crianças no período 
de isolamento social, visto que a pandemia as afastou do ambiente 
escolar e é preciso buscar estratégias para que o seu convívio com as 
atividades lúdicas que tanto contribuem com o aprendizado sejam, de 
certa forma, mantidos.

Esse relato partiu de uma experiência proposta às famílias das 
crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil do 
Município de Vitória da Conquista e para discorrê-lo serão abordados 
três tópicos. No primeiro, uma abordagem sobre a contação de his-
tórias na perspectiva de manutenção do vínculo familiar; o segundo 
sobre a relação família e escola e o terceiro tópico que embasam as 
considerações finais do trabalho, traz algumas experiências comparti-
lhadas pelas famílias ao assumirem o papel de contadores de histórias 
para seus filhos no período de isolamento social.

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO 
CONTEXTO FAMILIAR 

A infância é um período cheio de possibilidades lúdicas que são 
exploradas no dia a dia de uma instituição de Educação Infantil por 
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meio das interações e brincadeiras, eixos norteadores das atividades 
com as crianças. É nessa etapa que a construção da identidade ganha 
impulso a as experiências com o jogo simbólico fomentam uma habi-
lidade capaz de fazer sentido para toda a vida, qual seja, a capacidade 
de ouvir e contar histórias. 

Ao adentrar em uma instituição de Educação Infantil, desde 
bem pequenas, as crianças são facilmente envolvidas em narrativas 
que apresentam uma infinidade de possibilidades de imaginação e 
criação. No entanto, no contexto familiar, essa arte vem perdendo o 
sentido ao longo da história da humanidade, como afirma Sisto (2005, 
p. 19):

Hoje não há mais fogueira e o ritmo da noite aconche-
gando ouvintes em torno dos acontecimentos guarda-
dos na memória do narrador tradicional. Hoje não há 
mais música do tear entrelaçando as histórias que se 
contavam como cânticos de trabalho. 
Também há a distância e o tempo empurrando os olhos 
para as imagens prontas e as palavras frouxas que não 
acendem a imaginação.

Assim como no tempo em que apenas a oralidade era possível, 
a arte de contar histórias se faz igualmente necessária nos dias atuais, 
mesmo diante de uma sociedade cada vez mais tecnológica em que o 
cinema, a televisão e a internet com todos os seus suportes atrativos, 
ocupam espaços cada vez maiores no cotidiano das famílias. 

Essa arte milenar, possibilita a reunião de pessoas de diversas 
idades em torno de um contador capaz de transmitir mensagens e 
conhecimentos que as aproximam, desvendam mistérios, permitem 
o compartilhar de fantasias, aventuras, dramas, medos, angústias e 
finais felizes ou não. Todos esses sentimentos e sensações não são 
possíveis no ambiente virtual.
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Quando nos reunimos em torno de uma história e seu narrador, 
não compartilhamos apenas o espaço físico, mas dividimos emoções 
reais. O autor continua:

Mas, vamos experimentar convidar algumas pessoas. 
Sim, pessoas! Aquelas que ainda podem ouvir algo mais 
que suas próprias vozes e que são capazes de acolher 
palavras, no silêncio preenchido por uma pausa, um 
gesto, um olhar. Juntá-las em semicírculo e ficar bem 
próximo a elas – a distância necessária para que cada 
uma sinta-se única sem prescindir do grupo – e, então, 
deixar o olhar fitar o avesso e ir-se derramando, palavra 
por palavra, no córrego da emoção (SISTO, 2005b).

Na busca de alternativas para manter a chama do lúdico acesa 
na memória das crianças afetadas pelas medidas de contenção da 
disseminação da covid-19, um convite foi feito às famílias das crianças 
matriculadas na Educação Infantil da Rede Municipal de Vitória da 
Conquista, para que as mesmas pudessem fazer dos seus lares, até 
então, únicos espaços explorados pelas crianças que repentinamente 
foram privadas da rotina das instituições educacionais durante o perío-
do de isolamento social, um espaço em que a imaginação pudesse fluir 
a partir da magia e do encantamento das histórias. 

No intuito de propiciar atividades lúdicas literárias para as 
crianças no período do isolamento social, muitas dúvidas surgiram no 
que se referia ao acesso das famílias aos aparatos tecnológicos que 
permitissem a ponte entre os professores, os pais e as crianças. Nesse 
aspecto, os grupos formados nas redes sociais contribuíram muito 
para o acesso às famílias. 

Após lançado o desafio, iniciou-se a pesquisa para elaboração 
de atividades que permitissem a participação das referidas famílias 
nas atividades propostas para as crianças pequenas. Nesse contexto, 
a contação de histórias foi o recurso escolhido para ser o acesso das 
famílias ao conteúdo repleto de ludicidade e fantasia capaz de envolver 
as crianças. 
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Sabemos que uma das formas mais antigas usadas para as 
gerações anteriores passarem seus conhecimentos para as gerações 
subsequentes sempre foi a contação de histórias. Mesmo nas so-
ciedades ainda sem escrita e sem escola ensinamentos valiosos, as 
tradições e os valores não deixaram de ser passados de geração em 
geração justamente porque as pessoas contavam e contam histórias 
até hoje. Diferentemente das histórias familiares passadas de geração 
em geração Coelho (2007, p. 31) adverte que:

Nem toda a história lida nos livros está pronta para ser 
contada, os gestos, a entonação da voz e a forma de 
contá-la influenciam significativamente para sua com-
preensão. Além disso, a história escolhida precisa ser 
adequada ao gosto e interesse da criança.

A autora salienta que às vezes se leva tempo pesquisando para 
encontrar a história adequada aos ouvintes. 

Sobre esse aspecto, é possível afirmar que os contos de fadas 
são narrativas bem acessíveis às famílias por fazerem parte da vivência 
de muitas gerações. Além disso, ao ouvirem um conto de fadas, crian-
ças e adultos recorrem à imaginação para criar um cenário particular 
tornando a narrativa envolvente. 

Para Machado (2002, p. 30)

O adulto que quiser ter a alegria de compartilhar uma 
narrativa dessas com os pequenos pode ler antes a 
história sozinho, para si mesmo, para lembrar ou ficar 
conhecendo. Depois, outro dia, conta ao filho (ou aluno 
ou sobrinho) com suas próprias palavras, do jeito que 
lembrar.

Ao propor às famílias a tarefa de assumir o papel de mediadora 
entre as histórias e as crianças, é certo que não se poderia almejar 
uma preparação tão detalhada para assumirem esse papel. Além 
disso, é sabido que as famílias possuem memórias de história que 
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podem ser narrativas enriquecedoras para o desenvolvimento das 
crianças, porém, nem sempre as famílias possuem repertório literário 
para alimentar a imaginação das crianças como esperado. Diante de 
tal situação, além de sugerir que os membros da famílias resgatassem 
suas histórias de vida para proporcionar momentos de conhecimento 
das crianças sobre sua família e sobre a própria criança, algumas su-
gestões de literatura foram feitas pelos professores que, habituados 
ao cotidiano das crianças nas instituições, tinham conhecimento do 
interesse delas.

Bettelheim (1980 apud ALVES; ESPÍNDOLA; MASSUIA, 2011, p. 
105) se refere aos contos de fadas como histórias que em seu enredo 
tratam de problemáticas humanas, possibilitando às crianças, ao ouvi-
-las a capacidade de lidar com situações vividas no seu cotidiano. 

Assim sendo, a fantasia que envolve os contos de fadas possibili-
tam a criança a lidar com determinadas situações presentes em sua vida. 

Sobre esse imaginário possibilitado pelos contos de fadas, 
Sisto (2005) destaca o contar de reis e rainhas, príncipes e princesas, 
gnomos e duendes, meninos e meninas, animais falantes, coisas de 
outro mundo e desse mundo que contribuem para o despertar da 
imaginação. Além do imaginário infantil, pensou-se em histórias que 
fizeram parte da vivência das famílias propondo assim, um resgate da 
infância vivida em outros tempos.

No tocante a esse resgate, Sisto (2005), destaca a recuperação 
da infância, as fogueiras invisíveis e o refazer de uma trajetória afetiva 
remexendo a imaginação e recompondo o lugar de seres criadores que 
ocupamos no mundo. 

Ainda sobre o resgate da infância por meio das histórias ouvidas 
e contadas, pesquisas apontam para a importância dos contadores de 
histórias que podem ser pais, tios, mães, avós que trazem consigo um 
repertório de vivências com as histórias lidas e principalmente ouvidas 
por gerações. Esse repertório oral se torna incisivo no despertar da 
criança pelo gosto por ouvir. Para Yunes (1989, p. 50), os adultos têm 
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um papel decisivo na iniciação das crianças que poderá se transformar 
em prazer ou desprazer quase que definitivos. Abramovich (1991) 
ressalta que o primeiro contato da criança com um texto é feito oral-
mente, por meio da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos 
de fada, trechos da Bíblia e histórias inventadas. Munduruku (2015) 
diz que a oralidade não é só aquilo que a gente fala, é também o modo 
como sentimos as coisas. Busatto (2011, p. 46) ressalta o contar de 
histórias como a ato de formar leitores, valorizar as etnias, se sentir 
vivo, estimular o imaginário, tocar o coração e até alimentar o espírito. 

Concordando com esses autores e pensando nesse resgate de 
conhecimentos, experiências e sentimentos adquiridos e vividos pelas 
pessoas que compõem as diversas famílias das crianças, a proposta de 
contar histórias no período do isolamento social ganhou força como 
estratégia possível de manter acesa a chama da memória e resgatar o 
contato entre as famílias a partir do diálogo presencial e da interação 
familiar tão escassos na atualidade, devido ao demasiado envolvimen-
to com as redes sociais.

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: ESTREITAMENTO 
NECESSÁRIO EM TEMPOS E ISOLAMENTO SOCIAL 

Uma das dimensões dos indicadores de qualidade na Educação 
Infantil é justamente a interação com as famílias (Brasil, 2009). Assim 
sendo, a presença da família nas instituições participando do processo 
de desenvolvimento das crianças se torna imprescindível. 

Como núcleo social básico da sociedade, a família é a primeira 
instituição social mediadora das interações que a criança estabelece 
com o seu meio sociocultural, responsável pelos cuidados básicos de 
alimentação, saúde, proteção, transmissão de bens culturais e valores. 

Vale lembrar que, devido a condições históricas, políticas, 
econômicas e sociais, a família vêm passando por transformações, 
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tanto na configuração quanto na função nuclear (pai, mãe e filhos). 
Atualmente são muitos os arranjos familiares com os quais nos depa-
ramos: filhos vivendo com apenas um dos pais; famílias que incluem 
avós e tios vivendo na mesma casa; famílias constituídas por pessoas 
do mesmo sexo; crianças sendo criadas pelos avós; crianças vivendo 
em abrigos coletivos, dentre outros. 

Conhecendo essa realidade, a proposta de ser mediadora na 
contação de histórias para as crianças no período da pandemia não foi 
direcionada aos pais, mas às famílias. Considerando que, qualquer que 
seja o tipo de arranjo familiar no qual a criança está inserida, a parceria 
da família com a instituição de Educação Infantil começa no dia em que 
a criança é matriculada na instituição. 

Sabemos que família e escola são instituições construídas histori-
camente e que possuem papéis diferentes. Cada uma possui experiências 
e conhecimentos diferenciados acerca da criança e, portanto, a partilha 
e troca de informações se tornam fundamentais para o seu desenvolvi-
mento integral. Embora ambas instituições possuam papéis diferentes, 
em um aspecto se correlacionam. No papel de cuidar e educar. Dessa 
forma, família e escola tornam-se coparticipantes nessa função. 

De acordo com a BNCC: “A prática do diálogo e o compartilha-
mento de responsabilidades entre a escola e a família são essenciais. 
Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas 
plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e 
da comunidade” (BRASIL, 2018, p. 37). 

O período de isolamento social, que afastou as crianças das 
atividades presenciais nas instituições de Educação Infantil, exigiu que 
os educadores percebessem nas famílias parceiros valiosos, estimulan-
do a participação de pais, mães, avôs e avós, tios e tias, irmãos mais 
velhos e outros parentes em atividades que pudessem proporcionar às 
crianças momentos de aprendizado a partir do resgate da arte de con-
tar histórias, da riqueza do diálogo em família e da riqueza do aprender 
no cotidiano do ambiente familiar. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(BRASIL, 2009), orientam que a partir da exploração das múltiplas 
linguagens a criança tem a possibilidade de expressar, comunicar seus 
sentimentos, emoções, pensamentos e sensações. Assim, é importan-
te favorecer nas práticas pedagógicas “a imersão da criança nas dife-
rentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros 
e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical” 
(BRASIL, 2009, p. 25). Foi justamente pensando em dar continuidade 
nessa imersão das crianças no universo das diferentes linguagens, que 
a proposta de contar com as famílias como mediadoras na contação de 
histórias no período do isolamento social surgiu.

Partindo do pressuposto de que as famílias já estavam habitu-
adas a estarem em contato com as instituições por meio dos grupos 
formados pelos professores, esses mesmos grupos passaram a ser 
usados para iniciar uma série de orientações às famílias no início da 
suspensão das aulas presenciais. 

Nos primeiros contatos com as famílias, foram propostas ativi-
dades baseadas em vídeos de curta duração com temas referentes aos 
cuidados com a higiene para a prevenção da disseminação da covid-19, 
sugestões de jogos e brincadeiras entre membros da família e outras 
atividades que proporcionassem a vivência familiar. 

Essas ações começaram a ser propostas no início do mês de abril 
e se esperava que as atividades presenciais retornassem logo. Porém, 
com a continuidade do isolamento social e a homologação do Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020, sugerindo que 
as atividades pedagógicas não presenciais poderiam ser compostas de 
orientações aos pais ou responsáveis sobre atividades a serem realiza-
das com seus filhos e reforçando a possibilidade de tornar o contato 
com os pais, tutores e responsáveis pelas atividades, mais efetivo com 
o uso de internet, só serviu de incentivo à continuidade do que já vinha 
sendo elaborado pelos professores. 
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No entanto, pensando no contato das criança com as diferentes 
linguagens, evitando longos períodos de exposição à tela do computa-
dor ou smartphone para acompanhar os vídeos que, até então, eram 
usados como recursos, as famílias foram convidadas para protagoniza-
rem a contação de contadores de histórias para suas crianças. 

Sabe-se que nem todas as sementes lançadas em um terreno 
dão frutos. Dessa mesma forma não se esperava que todas as famílias 
abraçassem a proposta. No entanto, o trabalho foi iniciado e, paralelo 
às atividades postadas na plataforma on-line da Secretaria da Educação 
e as atividades encaminhadas às famílias via WhatsApp, a sugestão da 
contação de histórias também foi lançada como uma semente em um 
terreno que apresentava muitas possibilidades de fertilização. 

Assim, a partir da primeira semana de maio de 2020, a contação 
de história passou a fazer parte das sugestões de atividades a serem 
desenvolvidas pelas famílias das crianças matriculadas nos 31 Centros 
Municipais de Educação Infantil do município de Vitória da Conquista, 
com a solicitação de que aquelas famílias que se sentissem à vontade, 
compartilhassem suas experiências nos grupos das instituições. 

Isto posto, nas semanas subsequentes, os coordenadores 
receberam muitos vídeos e áudios das famílias e das crianças compar-
tilhando suas experiências como contadores de histórias. Para o com-
partilhamento das experiências, não foi feito nenhum questionário es-
pecífico. As famílias ficaram livres para expressarem suas experiências 
de acordo com o que fossem vivenciando para que esse momento se 
tornasse o mais natural possível, que as histórias contadas tivessem 
o objetivo de instaurar um espaço lúdico, não gerar a expectativa da 
cobrança e sim do encantamento expresso por Sisto (2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contemporaneidade ao mesmo tempo em que suscitou novas 
formas de ouvir e contar histórias a partir do avanço das tecnologias e 
do acesso a vídeos diversos pela internet, com o advento da pandemia 
causada pelo coronavírus e o isolamento social se encontra em um 
momento do repensar as relações entre contador e ouvinte. O que nos 
remete às palavras de Matos (2005, p. 101) “ambos estão presentes no 
mesmo lugar e compartilham a produção narrativa no mesmo instante 
em que ela se dá”. 

Nessa perspectiva, a necessidade de estar em casa atualmente, 
embora seja por um motivo não desejado, exige das famílias a retoma-
da de muitas tradições vividas em outros tempos, em que as possibi-
lidades de entretenimento só faziam sentido se fosse em grupos, no 
contato visual e corporal, ou seja, presencial. 

Ao serem abordadas com a proposta de participarem do apren-
dizado das crianças proporcionando momento lúdicos com contação de 
histórias as famílias se mostraram solícitas, inclusive em compartilhar 
algumas de suas experiências por meio de vídeos que nos deram um 
pequeno vislumbre de como a contação de histórias pode aproximar 
as famílias, criar ambiente de aprendizado e proporcionar momentos 
lúdicos e de encantamento que se tornam acessíveis pelas narrativas. 

Além da variedade de histórias, cenários improvisados de acor-
do com a condição de cada família e o envolvimento das crianças de 
diferentes faixas etárias ouvindo ou recontando histórias, o conteúdo 
compartilhado a partir dos vídeos, sinaliza que a maioria das conta-
doras de histórias são as mães, corroborando assim com as palavras 
de Sant’Anna (2011, p. 14) ao afirmar que “somos seres que contam e 
ouvem histórias. E nisto as mulheres, até mais que os homens, são as 
grandes contadoras de história”. 

Desse trabalho ficou a esperança de que nossas crianças em 
um futuro próximo poderão contar para seus filhos de um tempo em 
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que ficaram sem poder ir à escola por causa de um vírus que mesmo 
sendo invisível, foi capaz de mostrar ao mundo que o lugar mais seguro 
em qualquer tempo difícil é o lar e vão relembrar das histórias que 
para elas foram contadas por suas famílias.
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PARTE V

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS



“ESCOLA DÁ SAMBA”: NARRATIVAS 
DOCENTES DE PROFESSORES-

PESQUISADORES-CARNAVALESCOS

Phellipe Patrizi Moreira

RESUMO
Esta pesquisa em andamento tem como objetivo apresentar contribuições 
para o campo das histórias de vida ao socializar narrativas docentes que 
apontam a influência do samba na formação de professores. Neste sentido, 
discorro sobre possíveis entrelaçamentos entre práticas pedagógicas, samba 
e a proximidade da localização geográfica de uma creche, na Zona Norte do 
Rio de Janeiro, com a quadra de ensaios da escola de samba Lins Imperial. 
Para tal, parto da minha trajetória docente no encontro polissêmico, ao 
compreender que, o uso da narrativa em primeira pessoa evidencia a impor-
tância do compartilhamento tais experiências educativas como um convite 
para uma conversa no qual possibilitem a reflexão sobre a observação da 
própria prática, a teorização do vivido e o diálogo com outras vozes. A dis-
cussão teórica com autores tais como Bakhtin (1987) e Stenhouse (1975) se 
mostra necessário ao fundamentar essa pesquisa que, metodologicamente, 
se afina no campo qualitativo e do uso das narrativas como instrumento de 
investigação e formação (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015), (GUEDES; RIBEIRO, 
2019). Algumas inferências iniciais mostraram que o referido relacionamento 
estudado se revelava potente na medida em que oferece aos docentes e as 



332COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

crianças pequenas, referenciais positivos de autorreconhecimento e identifi-
cação com sambistas e personalidades da comunidade. 
Palavras-chave: Culturas Afro-Brasileiras. Samba-Enredo. Práticas Antirracis-
tas. Narrativas.

INTRODUÇÃO

Construir uma narrativa que mobilize a atenção e a identifica-
ção dos expectadores compõem um dos desafios dos carnavalescos. 
Também para mim, um professor-pesquisador-carnavalesco, nessa 
pesquisa em andamento busco a articulação entre minha história 
de vida e o tema pesquisado, de forma a mostrar-me uma direção a 
seguir me mobilizando a buscar narrativas docentes nas interfaces do 
samba-educação-práticas antirracistas, como da também de Cláudia 
Marques, educadora da Creche Municipal Aconchego, situada na Zona 
Norte do município do Rio de Janeiro, que assim como eu, tem investi-
gado a própria trajetória docente permeada pelas experiências com as 
escolas de sambas e as lutas antirracistas. 

As experiências compartilhadas nesse trabalho ilustraram e 
narraram não só as minhas preocupações com o ensino de histórias 
e culturas africanas e afro-brasileiras, como também confirmaram 
a fertilidade das discussões geradas a partir das escolas de samba 
cariocas como um conteúdo pedagógico vivo articulador da vida com 
a escola. São essas e outras inquietações que desfilam pela minha 
história de vida e têm me acompanhado no processo de formação 
docente, no qual busco me comprometer com a produção de um co-
nhecimento e de uma prática pedagógica que questione e contribua 
para mudar a realidade.
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FORMAS OUTRAS DE SE PENSAR A FORMAÇÃO DOCENTE 
E A ARTE CARNAVALESCA 

Outras analogias entre as ações dos carnavalescos e de minhas 
ações investigativas de professor-pesquisador-carnavalesco foram se co-
locando para mim. Assim, os meandros próprios das artes das escolas de 
sambas, tais como os percalços, atropelos, andar malandreado, o “riscar 
o chão” dos passistas, o sair da linha reta, o se perder, pareceram-me 
muito mais inspiradores para a pesquisa do que uma “cientificidade 
moderna, positivista, pragmática, objetiva e neutra”. Contudo, isto não 
significava abrir mão do rigor metodológico ou não estranhar aquilo que 
nos é familiar no transcorrer do movimento da pesquisa. 

Para professores-pesquisadores como Adrianne Guedes e Tiago 
Ribeiro (2019), a pesquisa narrativa na área da educação se harmoniza 
com a escrita em primeira pessoa e com a saída dos contornos cristali-
zados. Versa-se também com a ordem do acontecimental e “revela as 
potências transformadoras entre os sujeitos” (GUEDES; RIBEIRO, 2019, 
p. 21). Tal formato de pesquisa, quando não calcado no modelo tradi-
cional da ciência moderna, é semelhante às concepções de um desfile 
de carnaval: único, original, singular, não se repete, nem mesmo nos 
Desfiles das Campeãs.1 Guedes e Ribeiro aprofundam as possibilidades 
de fazer uma escrita acadêmica outra, fora da visão cartesiana moder-
na, envolta pelos percursos de vida, tomadas pelas experiências dos 
sujeitos enquanto produtores de conhecimentos apontaram que:

As abordagens (auto)biográficas surgem em razão da 
insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de 
saber produzido e da necessidade de renovar os modos 

1  Apresentações que ocorrem no sábado seguinte aos desfiles de carnaval no qual as 
seis primeiras colocadas retornam a Avenida Marquês de Sapucaí para comemorar as 
posições alcançadas naquele ano no caso do carnaval carioca. Em São Paulo, apenas 
as cinco primeiras voltam ao Anhembi e com elas, também desfilam a campeã e a 
vice-campeã do Grupo de Acesso.
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de conhecimento científico. Valem-se do exame das 
histórias de vida, das memórias e das narrativas dos 
sujeitos como possibilidade de produção mais próximo 
das realidades educativas e do cotidiano desses sujeitos, 
como professores e a escola, por exemplos. Um modo 
de pensar a vida, a pesquisa e o conhecimento como 
aquilo que acontece entre sujeitos, na relação, na intera-
ção, na comunicação, marcando a biografia dos sujeitos 
(GUEDES; RIBEIRO, 2019, p. 36).

O convite a uma “metodologia esculpida” (GUEDES; RIBEIRO, 
2019, p. 27), proposta por Guedes e Ribeiro, também pode ser relacio-
nado aos processos de confecção de alegorias das escolas de samba, 
uma vez que ambos os processos trazem as marcas e as sensibilidades 
do professor-pesquisador-carnavalesco, que se molda no caminhar, na 
desobediência, no decorrer da criação/pesquisa, que se refaz, retorna 
e amplia as concepções de uma escrita acadêmica. Embora nesse 
campo ainda imperem as pretensões de neutralidade, racionalidade e 
parcialidade, professores-pesquisadores como Guilherme Prado e Lia-
na Serodio refutam o método moderno de ser fazer ciências e buscam 
alternativas outras para compreensão de que “esse modo narrativo 
de pesquisar tem proporcionado ao professor-pesquisador-narrador 
partir da convicção de sua singularidade e alterar as características ver-
bais e hábitos sociais de seu próprio ‘campo de utilização da língua’” 
(PRADO; SERODIO, 2015, p. 92). Tais ideias também estão presentes 
nas discussões de professores-pesquisadores como Maria Lima, Co-
rinta Geraldi e João Geraldi. Segundo os quais, a especificidade das 
pesquisas narrativas em educação reside “no fato de que o sujeito 
da experiência a narra para, debruçando-se sobre o próprio vivido e 
narrado, extrair lições que valham como conhecimentos produzidos” 
(PRADO; SERODIO, 2015, p. 26). Por isso, são as narrativas de experiên-
cias educativas que embalam o ritmo dessa investigação. 

Correm pelas bocas de sambistas que, quando uma escola não 
tem um enredo ou mesmo um samba-enredo avaliado como “inte-
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ressante”, os espectadores da folia aproveitam para circular: saem de 
seus lugares nas arquibancadas ou de outros setores do sambódromo 
para lancharem, irem ao banheiro, tirar um cochilo etc. Assim, fazer 
uma pausa durante a exibição de uma escola, pode, muitas vezes, ser 
um recado do público para a escola sobre as impressões que o enredo 
está provocando nas arquibancadas. Essa falta de identificação com a 
proposta da escola, tanto pode estar relacionada ao tema do enredo 
escolhido, quanto à opção metodológica dos carnavalescos. 

Nesse movimento de leitura dos movimentos com o samba 
percebo que construir um enredo é construir uma narrativa para ser 
compartilhada por milhares de pessoas. Uma narrativa que não se 
entregue, que conserve suas forças e depois de muito tempo ainda seja 
capaz de se desenvolver, como nos ensina Benjamin (1994, p. 204). 
Desfiles inesquecíveis, que permanecem em nossas memórias, tais 
como O Quilombo dos Palmares do Salgueiro (G.R.E.S. Acadêmicos do 
Salgueiro, 1960), Aquarela brasileira (G.R.E.S. Império Serrano, 1964), 
Kizomba, festa da raça (G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel, 1988) Ratos 
e urubus, larguem a minha fantasia (G.R.E.S. Beija-flor de Nilópolis, 
1989), mostram a força dessa narrativa. 

“O SABER DA ESCOLA COM O SABER DA COMUNIDADE”: 
O G.R.E.S. IMPÉRIO DAS PRINCESAS NEGRAS COMO 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

O entrelaçamento de samba e educação escolar não se inicia 
no tempo presente, um dos episódios comprobatórios dessa tese é o 
projeto Escola dá Samba, organizado pela Secretaria Municipal de Edu-
cação do Rio de Janeiro, que no ano de 1990 ganhou outra dimensão 
sendo rebatizado de Escola de Bamba, vinculado ao Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de Samba Mirim Corações Unidos do Ciep. O projeto 
tinha como objetivo a valorização da cultura do carnaval por meio de 
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intervenções nas escolas culminando em um desfile de uma escola de 
samba mirim com direito a sinopse do enredo, a disputa samba de 
enredo, confecção de alegorias e fantasias. O projeto Escola dá Samba 
favoreceu o surgimento de várias agremiações mirins, dentre elas o 
Grêmio Recreativo Império das Princesas Negras, conforme narrou a 
professora-pesquisadora-carnavalesca Cláudia Regina em nossa con-
versa realizada em dia 5 de janeiro de 2020. 

Segundo a Revista da Sociedade Recreativa Escola de Samba 
(S.R.E.S.) Lins Imperial publicada no ano de 1984, “a nova agremiação 
tem a finalidade didática de aproveitar, ao máximo, o saber da comu-
nidade como forma de ampliar o conhecimento dos alunos [...] a partir 
da própria realidade” (1984, p. 16). Na publicação há um detalhamen-
to do perfil nova da escola de samba cujo desenvolvimento ocorreu 
nas dependências da Escola Municipal Ministro Gama Filho, situada na 
Rua Eufrásio Borges, na subida do Morro do Gambá, no bairro Lins de 
Vasconcelos, Zona Norte carioca. Da escola participaram aproximada-
mente 600 alunos no desfile realizado no mês de dezembro de 1983 
contendo dois carros alegóricos, bateria com 60 ritmistas, comissão de 
frente composta de 12 princesas negras e dois casais de mestres-sa-
las e porta-bandeiras. Os estudantes desfilaram pelas ruas do bairro 
Lins de Vasconcelos fantasia de mães de santo, tropeiros, lavadeiras, 
lobisomens, sacis, rezadeiras, boêmios, domésticas, operários, baloei-
ros, estudantes e baianas, entre outros personagens tradicionais da 
história da comunidade. 

O compositor da letra do samba-enredo foi o aluno Samuel 
Netto, na época matriculado na 6° Série (7° Ano) e a autoria do enredo 
Lins, o passado que se faz presente ficou a cargo da então estudante da 
8° Série (atual 9° Ano), Cláudia Marques. Em nossas conversas, ela me 
relatou sobre o processo de construção do primeiro desfile do Império 
das Princesas Negras e a rotina escolar em meio ao projeto pedagógico:
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Eu tinha de 16 para 17 anos. Veio esse grupo de artistas, 
psicólogos e pedagogos para fazer um trabalho na escola. 
Eles visitaram vários colégios e o escolhido foi o Ministro 
Gama Filho devido à complexidade do local em que a 
escola se encontra [...] dentro da favela, entre vários 
morros Cachoeira Grande, Cachoeirinha, Gambá e bairro 
Santa Terezinha. Eles procuraram fazer alguma coisa que 
chamasse atenção das crianças. Nessa época as crianças 
eram muito voltadas ao samba, não tinha muito essa 
coisa de funk. Então eles viram que o samba chamava 
a atenção. Eles resolveram então, fundar uma escola de 
samba dentro de uma escola municipal, por isso que o 
nome do projeto era a “Escola dá samba”. A causa foi 
abraçada por todos os professores da escola. Era pratica-
mente uma matéria, então todas as matérias abrangiam 
a história da escola de samba. Cada um fazendo a sua 
parte. Não foi só a escola de samba. As crianças foram 
preparadas aos poucos. Teve concurso de músicas. Os 
compositores da Lins Imperial como o Edvaldo, ajudaram 
muito as crianças a compor o samba. Meu pai ajudou a 
confeccionar o carro alegórico. Teve até carro alegórico. 
Então teve o concurso de carnavalesca e de figurinista da 
escola e eu participei dos dois e ganhei os dois, tanto de 
carnavalesca quanto de figurinista. O primeiro enredo 
foi “Lins, o passado que se faz presente” que contava 
a história da própria comunidade para o povo e para as 
crianças. Esse projeto envolveu toda a comunidade. Todo 
mundo trabalhou em prol. As costureiras que faziam as 
fantasias eram costureiras da comunidade. Uma sala da 
escola se transformou em atelier de costura e de adere-
ços. Então, tudo foi confeccionado com as costureiras, 
aderecistas, mas com o auxílio das crianças. Os figurinos 
eu desenhei sozinha. O enredo eu escrevi sozinha com 
base no que foi colhido da prefeitura sobre a história 
da comunidade. E no segundo ano, a mesma coisa. Eu 
já era ex-aluna, mas estava aberto para os ex-alunos 
também. Eu concorri novamente e eu ganhei. Aí já foi 
“História de um povo mestiço” que foi a continuação do 
enredo contando mais parte da história da comunidade. 
Para mim foi uma experiência super bacana, porque eu 
já sabia muita coisa de barracão de escola de samba. 
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Praticamente, eu nasci dentro de um barracão de escola 
samba. Desde pequena meu pai sempre me levava para 
barracão da Lins Imperial e os ensaios (Cláudia Marques. 
Conversa realizada em 5 jan. 2020).

As palavras de Cláudia demonstram a importância do Projeto 
Escola dá Samba para sua formação de estudante nos Anos finais do 
Ensino Fundamental e para o fomento do surgimento das primeiras 
escolas de samba mirins do carnaval carioca. A história da comunida-
de do Lins foi por duas vezes a fonte de inspiração para a escrita da 
sinopse do enredo, bem como toda a produção artística do desfile de 
“uma escola dentro de outra escola”. A elaboração da apresentação 
do Império das Princesas Negras envolveu os professores da escola e 
fazia parte do currículo da E. M. Ministro Gama Filho em pelo menos 
nos dois anos em que a agremiação desfilou pelas ruas do bairro em 
dezembro de 1983 e 1984.

 Ao longo da conversa, a professora, que atualmente exerce o 
magistério em uma creche localizada nas proximidades do Complexo 
do Lins, recorda-se com carinho e explica como aquela experiência foi 
significante para o seu processo formativo de professora das infâncias. 
O projeto teve como ponto de partida uma ida às gravações do filme 
Quilombo (1984), do diretor Cacá Diegues, em Xérem, Duque de Caxias. 
Lá, Claudia e demais colegas estudantes-sambistas puderem aprender 
mais sobre a história do negro no Brasil e de como a equipe do lon-
ga-metragem fabricava todos os materiais utilizados no filme, desde 
a costura dos figurinos dos personagens à construção de cenários, 
uma vez que todos os setores do Império das Princesas Negras eram 
comandados pelas próprias crianças tais como: a escrita da sinopse, 
a disputa de samba-enredo, a produção de alegorias e adereços, a 
harmonia da escola, bateria e o carro de som.

 As experiências na montagem dos dois desfiles, por meio da 
participação em cada etapa do processo, favoreceram a construção de 
saberes específicos da área de atuação do carnaval tais como enredista, 
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carnavalesca e figurinista, que ajudaram Cláudia em suas experiências 
profissionais seguintes em outras agremiações-mães, não somente 
nas escolas de samba mirins. No entanto, ao longo dos anos ela se 
decepcionou com alguns membros da direção dessas escolas, fato que 
a fez se afastar da produção artística das escolas de samba. Um dos 
meios encontrados por ela para continuar nessa linha de interesse 
foi seu início da carreira docente em uma creche municipal, pois, de 
acordo com ela:

Via o trabalho pedagógico que eu fazia com as crianças 
como se fosse uma escola de samba. Então eu criava, 
ou melhor, crio um projeto e passo aquele projeto para 
o papel como se fosse um enredo, sendo que aí você 
bota o objetivo e começa a desenvolver as atividades, os 
trabalhos. Eu trabalho muitas esculturas, com jornais e 
cola de farinha com eles. Inclusive, a ex-diretora adjunta 
falou para mim que eu estava me realizando na creche 
como carnavalesca novamente. Ela sempre me falava 
isso. As crianças sempre tiveram boas receptividades 
nas atividades e nos trabalhos que eu fiz. Procurei sem-
pre trazer a Lins Imperial para dentro da creche para 
ver se reativava o espírito carnavalesco das crianças 
da comunidade. Algumas pessoas me questionam que 
criança de creche ainda não desfila na escola mirim. Eu 
respondo que não desfila, mas já passa a tomar gosto 
pelo carnaval. Então, quando tiver maior, de repente, 
ela vai falar que vai desfilar, porque já teve aquele gosto 
na infância, na Educação Infantil. Trabalhei muita coisa. 
Trabalhei com eles aquele enredo da Lins Imperial “Chi-
co Mendes, o arauto da natureza”. Eles se apresentaram 
com fantasias de materiais reciclados (Cláudia Marques. 
Conversa realizada em 5 jan. 2020).

A narrativa de Cláudia nos ajuda a compreender o caráter artís-
tico da profissão de professor, em que os espaços de saber podem ser 
denominados como palcos do erro, onde professores e estudantes ex-
perimentam, duvidam, questionam e são convidados a expressarem o 
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que pensam, o que sentem e, principalmente, um espaço que também 
nos permita lutar coletivamente. Em diálogo com o professor-artista de 
Stenhouse (1975), diria que se refere a um lugar de criação e invenção. 
Então, por que não também um espaço de carnavalização (BAKHTIN, 
1987) do mundo? 

Na concepção de Bakhtin (1987), o conceito de carnavalização 
está associado à inversão de valores, a fuga da hierarquia cotidiana 
e o travestimento de papéis sociais. O corpo individual dá lugar ao 
corpo popular, uno e coletivizado. Ao pôr a máscara a e fantasia, itens 
considerados fundamentais nos festejos carnavalescos, as identidades 
individuais se “desmancham” para entrar em cena a unidade coletiva. 
O sério, o dogmático, o medo, a desigualdade e a discriminação não 
atravessam as ruas da folia. A carnavalização expõe e ridiculariza va-
lores comportamentais e sociais rígidos, se veste de liberdade e põe 
o mundo às avessas, mesmo que provisoriamente. A vida sem roteiro 
pré-estabelecido, sem palco, atores, espectadores e cenários em uma 
livre realização. 

O conceito de carnavalização se estende para além de prática 
social, podendo o mesmo se compreendido como visão de mundo e 
de vida. Para Bakhtin (1987), diferentemente do teatro, o carnaval na 
Idade Média não ostenta um palco, sem distinto do ator para a plateia, 
de quem usa máscara para quem está apenas assistindo, a concepção 
os foliões só acompanham passivamente o que lhes é ofertado, mas vi-
venciam o momento ativamente, portanto, o festejo é de todos e para 
todos. Por isso, o carnaval não pode ser enquadrado como um curto 
período de tempo, mas como um estilo de vida e quiçá de educação, 
no qual, nos lembra o professor-pesquisador Paulo Freire (1983), edu-
cadores e educandos ensinam e aprendem mutuamente, superando a 
dicotomia de funções engessadas. 

Dessa forma, Cláudia encontrou na sala de aula da Educação 
Infantil uma oportunidade se realizar enquanto carnavalesca. Para tal 
analogia, ela compara a criação dos projetos pedagógicos com as ativi-
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dades dos carnavalescos: escrita de um enredo, pesquisa de fontes de 
informações, determinação de objetivos, desenvolvimento de atividades 
artesanais e performáticas. Seu relato confirma, assim, que experimen-
tar é uma parte da tarefa do professor-artista (STENHOUSE, 1975). 

Um dos temas mais abordados por ela no espaço de educação 
é a cultura negra, porque a maioria das crianças presentes nas creches 
é negra, segunda ela. Por isso, ela procura em suas práticas educativas 
valorizar os cabelos, os tons de pele, as manifestações culturais, tendo 
em vista que essas crianças sofrem, desde cedo, atos de discriminação 
racial e preconceitos em seus cotidianos. Por isso narrar a história da 
própria comunidade, onde está localizada a creche, é uma forma de 
valorizar o papel e a importância da população local, que é negra, na 
construção do país. A professora defende a importância de estudar a 
história e a cultura da comunidade na creche para que não estas não 
caiam no esquecimento. Aprender sobre a origem do lugar de onde 
vieram, as lutas, as conquistas, o esforço para vencer as dificuldades é 
um caminho para trabalhar a autoestima das crianças, ajudando-as a 
se reafirmarem como sujeitos de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Experiências como essa ajudam no entendimento sobre os 
possíveis entrelaçamentos de samba e educação no município do Rio 
de Janeiro. O relato da Cláudia Regina Marques demarca um histórico 
de atividades desenvolvidas em creches municipais nas demais Coor-
denadorias Regionais de Educação (CRE), sobretudo na 1° CRE, onde 
o samba atravessa o espaço educativo e ressignificar o entendimento 
dos saberes da comunidade com o saber educativo. Para propor uma 
educação antirracista, os educadores precisam estar atentos para exer-
cer uma vigilância constante no combate a qualquer manifestação de 
racismo, discriminação racial e preconceitos. O estudo do samba e de 
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outros patrimônios negros presente na cultura do entorno da creche 
ou da escola é um caminho fértil para atender aos objetivos dessa luta. 

A professora-pesquisadora Cristina Trinidad (2012, p. 121) 
conclui:

Para aprender, as crianças devem ter seus desejos, suas 
vidas, suas histórias e suas culturas consideradas. Para 
que isso ocorra, o currículo precisa estar articulado às 
práticas culturais dos grupos sociais dos quais são mem-
bros as diferentes crianças que frequentam o espaço de 
Educação Infantil. A criança, sob esse ponto de vista, é o 
centro do planejamento curricular.

Segundo Trinidad, todas as crianças têm o direito de aprender 
seja qual for seu pertencimento étnico-racial, local onde mora, classe 
social e orientação sexual. Quando elas iniciam na Educação Infantil, 
elas não são “folhas em branco” à espera do conhecimento ensinado 
na escola, mas carregam consigo suas bagagens, vivências, saberes 
familiares, comunitários, religiosos e culturais. 

Mas não é possível pensar o currículo sem associá-lo a formação 
de professores, desse modo é preciso refletir os processos formativos 
dos professores brasileiros e, sobretudo, os que atuam nas creches 
municipais. A formação deles não se limita à academia, mas uma edu-
cação permanente em uma pluralidade de espaços e momentos, pois 

nem as escolas, nem as universidades, só por si, podem 
formar os professores, e mesmo em conjunto, as escolas 
e as universidades não serão capazes de formar bem os 
professores sem se relacionarem com o saber que existe 
nas comunidades que a escola tem de servir (ZEICHNER; 
PAYNE; BRAYKO, 2015, p. 132). 

De acordo com os professores-pesquisadores acima o corpo 
docente do Ensino Superior precisa sair dos muros das instituições 
universitárias em que trabalham para cooperar com comunidades no 
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entorno, as escolas e os demais programas de formação de professores 
para, em conjunto, pensarem, questionarem, interrogarem os desafios 
dos atuais modelos de preparação de professores e também proporem 
novas soluções para a metodologia vigente. A cooperação entre essas 
instâncias pode ajudar a superar os problemas enfrentados e buscar 
uma maior democratização do ensino. 

Retomo aqui a importância de políticas públicas como o Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), criado em 
2007 pelo Ministério da Educação, que visa à valorização do magistério 
com a concessão de bolsas aos estudantes de Licenciatura, professo-
res da Escola Básica e do Ensino Superior, e que cumpriam o papel 
defendido por Zeichner; Payne e Brayko (2015), ao pensar e praticar a 
formação docente na parceria universidade-escola. Além dessa políti-
ca pública, tantos outros exemplos de pesquisa no campo da formação 
docente, que tem na vertente da investigação-formação referenciais 
epistemológicos-teóricos-metodológicos, como as desenvolvidas pelos 
grupos de pesquisa Alfabetização, Memória, Formação Docente e Re-
lações Étnico-raciais – Almefre, ao qual sou filiado, também mostram 
que há uma produção acadêmica no país que entende e aposta na 
relevância do diálogo universidade-escola para a produção de outros 
olhares e caminhos para a formação docente que reconheçam a escola 
e os docentes como produtores de conhecimento. 

A professora-pesquisadora-carnavalesca Cláudia, ao trazer 
para a creche a história do bairro Lins de Vasconcelos, bem como os 
patrimônios das culturas negras,confirma a riqueza do diálogo entre 
escolas-universidades-comunidades. Incluindo o samba no espaço da 
creche, como uma cultura a ser valorizada e reconhecida, a professora 
não só está oferecendo referenciais positivos para que as crianças pos-
sam se reconhecer e se identificar, como também contribuindo para 
que as crianças pequenas reconheçam e valorizem as diversas formas 
de culturas, histórias e memórias de seu grupo social.
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AFROAFETANDO CAMINHOS

Roberta Renoir Santos Fumero
Verônica da Cunha Andrade Santos

RESUMO 
O presente texto pretende detalhar a trajetória de formação de um coletivo 
de mulheres negras da Baixada (as integrantes são docentes, merendeiras, 
profissionais ligadas a Educação) as quais se unem para a escrita de uma 
antologia, que descrevem em diferentes linguagens (prosa e verso) suas 
vivências como mulheres, negras e da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. 
Destacaremos uma das atividades de desdobramento organizada pela grupo 
(Sarau Afroafetos), lives com roda de debates em torno de temáticas sobre 
negritude que na verdade são a prática da tentativa de formação de uma 
sociedade antirracista. 
Palavras-chave: Mulheres Negras. Baixada Fluminense. Literatura. Resistência.

A sociedade atual precisa e deve debater o racismo, conhecer 
suas consequências e trabalhar de maneira sistemática e profunda na 
construção uma comunidade antirracista. Essa é uma tarefa árdua, que 
exige um permanente movimento de se reinventar e montar novas 
estratégias de enfrentamento. Djamila Ribeiro em Pequeno Manual 
Antirracista (2019b) nos sinaliza que o racismo é estrutural, é um 
sistema de opressão que nega direitos e cria desigualdades latentes e 
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profundas no nosso povo. Compreender e agir contra tais elementos é 
algo fundamental e urgente. 

As mulheres são alicerces importantes para estruturação desse 
pensamento antirracista. A filosofa feminista americana Angela Davis 
menciona que “Quando uma mulher negra se movimenta toda a es-
trutura da sociedade se movimenta com ela”.1 Isso é fato, no sentido 
que a pirâmide social está alicerçada nessas mulheres negras, desesta-
bilizando essa estrutura muda-se a base do capitalismo. A autora ainda 
destaca que:

O feminismo negro emergiu como um esforço teórico e 
prático de demonstrar que raça, gênero e classe são inse-
paráveis nos contextos sociais em que vivemos. Na época 
do seu surgimento, com frequência pedia-se às mulheres 
negras que escolhessem o que era mais importante, o mo-
vimento negro ou o movimento de mulheres. A resposta 
era que a questão estava errada. O mais adequado seria 
como compreender as intersecções e as interconexões 
entre os dois movimentos (DAVIS, 2018, p. 21).

No Brasil, tal temática ganha novos contornos no início da 
década de 1970, com o Movimento de Mulheres Negras (MMN), cujas 
pautas se basearam em cinco temas fundamentais, que são: legado de 
uma história de luta; interligação entre gênero, raça e classe; combate 
aos estereótipos ou imagens de controle; atuação como mães, pro-
fessoras e líderes comunitárias; política sexual. Nesse movimento de 
afirmação teremos a ação de um grupo expressivo de mulheres como: 
antropóloga Lélia Gonzales; a historiadora e ativista pelos direitos 
humanos de negros e mulheres Beatriz Nascimento; a socióloga Sueli 
Carneiro; a escritora Conceição de Evaristo; a socióloga Vilma Reis; a 
Maria Escolástica da Conceição – ialorixá Mãe Menininha do Gantois; 
a vereadora Marielle Franco; a filósofa e escritora Djamila Ribeiro e 

1  Discurso de Angela Davis durante a conferência de abertura da Escola de Pensamento 
Feminista Negro, em 17 de julho de 2017, na cidade de Cachoeira-BA. 
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de muitas outras mulheres negras que trouxeram/trazem o foco das 
discussões para a processo de invisibilização e exclusão do povo negro 
e tais reflexões nos convocam a variadas formas de enfrentamento: 
político, filosófico, religioso. 

Na trilha / ou seguindo o caminho dessas mulheres que se 
inseriram em variados segmentos negros e considerando os temas 
mencionados, Sant’Anna (1995) menciona questões nucleares que o 
movimento deveria cumprir: a primeira seria contar a própria história, 
divulgar a trajetória das mulheres negras, se possível trazendo referên-
cias de escritoras negras brasileiras no intuito de recordar momentos 
de organização política das mulheres negras brasileiras. Ou seja, te-
mos um chamado a divulgação das histórias dessas mulheres negras, 
pode se categorizar como construção de referencial. Posteriormente 
a autora aponta também a necessidade de se analisar quanto as mu-
lheres negras sinalizam suas dificuldades de sobrevivência sejam elas 
sociais, econômicas, políticas e culturais conectando-os aos problemas 
estruturais da sociedade brasileira, para tanto. Uma terceira questão 
seria explicar porque distinguir os interesses e as necessidades das 
mulheres negras frente as de outras mulheres brasileiras ainda é algo 
importante, aqui sem distinções de classe social, local de nascimento, 
profissional, estado conjuga e outras. Nesse ponto, reconhecer como 
No Brasil, tal temática ganha novos contornos no início da década de 
1970, com o Movimento de Mulheres Negras (MMN), cujas pautas 
se basearam em cinco temas fundamentais, que são: legado de uma 
história de luta; interligação entre gênero, raça e classe; combate 
aos estereótipos ou imagens de controle; atuação como mães, pro-
fessoras e líderes comunitárias; política sexual. Nesse movimento de 
afirmação teremos a ação de um grupo expressivo de mulheres como: 
antropóloga Lélia Gonzales; a historiadora e ativista pelos direitos 
humanos de negros e mulheres Beatriz Nascimento; a socióloga Sueli 
Carneiro; a escritora Conceição de Evaristo; a socióloga Vilma Reis; a 
Maria Escolástica da Conceição – ialorixá Mãe Menininha do Gantois; 
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a vereadora Marielle Franco; a filósofa e escritora Djamila Ribeiro e 
de muitas outras mulheres negras que trouxeram/trazem o foco das 
discussões para a processo de invisibilização e exclusão do povo negro 
e tais reflexões nos convocam a variadas formas de enfrentamento: 
político, filosófico, religioso. 

Na trilha / ou seguindo o caminho dessas mulheres que se 
inseriram em variados segmentos negros e considerando os temas 
mencionados, Sant’Anna (1995) menciona questões nucleares que o 
movimento deveria cumprir: a primeira seria contar a própria história, 
divulgar a trajetória das mulheres negras, se possível trazendo referên-
cias de escritoras negras brasileiras no intuito de recordar momentos 
de organização política das mulheres negras brasileiras. Ou seja, temos 
um chamado a divulgação das histórias dessas mulheres negras, pode 
se categorizar como construção de referencial. Posteriormente a au-
tora aponta também a necessidade de se analisar quanto as mulheres 
negras sinalizam suas dificuldades de sobrevivência sejam elas sociais, 
econômicas, políticas e culturais conectando-os aos problemas estru-
turais da sociedade brasileira, para tanto. Uma terceira questão seria 
explicar porque distinguir os interesses e as necessidades das mulheres 
negras frente as de outras mulheres brasileiras ainda é algo importante, 
aqui sem distinções de classe social, local de nascimento, profissional, 
estado conjuga e outras. Nesse ponto, reconhecer como mulher negra 
brasileira é uma questão de estabelecimento de identidades. Sendo 
assim, dentro desse contexto histórico e teórico que emergem uma 
série de ações que visam concretizar tais propostas, estabelecer uma 
visão de mundo mais igualitária e antirracista. 

A Baixada Fluminense é uma das áreas em que as marcas de 
exclusão social permanecem visíveis; o acesso a saúde, a educação se-
guem sendo um grande desafio; apesar de formação cultural riquíssima 
existe um longo caminho para um real reconhecimento da sociedade.
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Figura 1 – Mapa da Região da Baixada Fluminense.
Fonte: Elaborado por Juliana Siqueira Mota.

Nessa zona caracterizada como periférica, apesar de todas as 
diversidades ou justamente por elas, surgem movimentos como o 
Mulheres do – coletivo de mulheres que deseja difundir a literatura e 
as discussões em torno das temáticas sobre negritude em diferentes 
localidades e segmentos sociais. 

Então, o processo se inicia com um trabalho de roda de leitura 
de autoras negras em uma sala de Educação de Jovens e Adultos no 
município de Queimados (Baixada Fluminense), na perspectiva de dis-
cutirmos a causa de muitas dessas mulheres apresentarem uma auto 
imagem negativa e de se dizerem incapazes em relação à leitura. O 
interesse foi crescendo e o grupo passou a ser mensal para conversar 
sobre o Livro Olhos d’água, que mais chamou atenção delas, e pas-
sarmos a refletir sobre o termo escrevivência e como a escrita preta 
vem nos ajudar na revisita a nossa história e na construção de novas 
possibilidades de inserção no mundo acadêmico e/ou outros espaços, 
recusando a negação de direitos e aniquilamento de nossas potenciali-
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dades. Por meio do livro escolhido, discutimos a pobreza e a violência 
urbana, que é uma realidade da região. A busca era que através dos 
contos de Conceição, que as mulheres ampliassem sua criticidade 
frente à vulnerabilidade que vivem e que a tessitura poética e ficção 
em Evaristo sejam inspiração para um novo olhar sobre o mundo. 

Gradativamente se incorpora outras (Conceição do Evaristo, 
Carolina de Jesus e mulheres da própria região que estão adentrando 
e circulando no mundo literário) entendo sempre que o objetivo é por 
meio dos textos dessas mulheres dialogar sobre as temáticas em torno 
das questões de negritude e gênero. 

Como sabemos que uma ação impulsiona outras, dessas rodas 
surgiu a proposta de se escrever um livro com as narrativas de mu-
lheres negras da Baixada. 26 mulheres – a maioria docentes de redes 
pública e profissionais ligadas a Educação; com idades diversas; cren-
ças e histórias de vidas singulares – que se unem para reverberar os 
significados de ser mulher, negra, na Baixada Fluminense (e nas áreas 
periféricas desse nosso país). Sabemos que a produção de um livro 
não se limita ao mero contar histórias ou colocar ideias no papel, na 
verdade é entrelace de sentimentos, aspirações, formas de expressão 
que propõe uma reflexão. 

A historiadora e escritora Amanda Guerra, autora do posfácio 
do livro Mulheres do Ler dimensiona de maneira sensível quem são 
essas mulheres.

São mulheres negras da Baixada Fluminense, suas 
experiências de vida, suas existências e persistências, a 
forma com o lidam com as tentativas de silenciamento, 
inventando jeitos de se dizer, como a roda de leituras 
que as uniu, como esse livro as projeta. O fio que borda 
essas vivências, a tinta que pinta essas páginas é cora-
gem (CUNHA, 2020, p. 80).

O livro Mulheres do Ler foi lançado em Dezembro de forma 
virtual, contudo nesse momento pretendemos detalhar algumas das 
ações que surgiram por conta da organização do coletivo em torno 
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da produção do material. Uma dessas atividades foi Quartas de Afro-
afetos, uma série de lives organizadas durante as quartas feiras do 
mês de Novembro de 2020 em que se lia poemas que perpassavam 
pelas temáticas de negritude sendo estes de autorias diversas. Dialo-
ga-se com pessoas que desenvolvessem projetos relevantes Baixada 
Fluminense, Rio de Janeiro e até Angola ou seja a ideia era conhecer, 
debater e potencializar ações que fossem relevantes nas suas localida-
des, disseminar a poesia como instrumental de troca de sentimentos, 
valorização da cultura afro brasileira, além de impulsionar estratégias 
de resistência e de novas formas de posicionamento na sociedade. 
Essas mulheres, como grupo mostram que indivíduos que se unem por 
uma causa estabelecem nos direcionamentos no seu meio social. 

Legenda: I Sarau Afroafetos – 4 de Novembro – mediação Giselle de S. Maria 
com apresentação de textos feitos pelas Mulheres do Ler. II Sarau Afroafetos – 11 
de novembro com o tema O lugar de mulher preta é onde ela quiser – mediação 
Grace Kelly participação Roberta Renoir e Angela Maria Martins. III Sarau Afroafetos 
– 18 de novembro – Tecendo teias, construindo pontes – mediação Marli Esteves, 
participação de Carlos. IV Sarau Afroafetos – 25 de novembro – mediação Veronica 
Cunha participação especial escritora Sandra Ramigio.
Figura 2 – Quartas com afroafetos.
Fonte: Arquivo pessoal.



352COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

É relevante gratificante integrarmos a constituição de um 
coletivo de mulheres negras, que tem como objetivo comum a imple-
mentação de uma sociedade com direitos mais igualitários, que grupos 
ainda classificados como minoritários alcancem visibilidade e assumam 
mudanças nesse estado de coisas. A luta antirracista é de todos/as. 
Urge que ouçamos o que as mulheres tem a dizer. Faz-se necessário 
que nos comprometamos com um ato de ler e escrever vinculado a 
uma forma de se inscrever no mundo. 

Existe uma canção muito significativa que dá nome ao grupo 
em uma rede social (Marias do Ler pois não era possível Mulheres do 
Ler), ela sintetiza o quanto o processo de auto afirmação e luta é árduo, 
mas o que não devemos desistir. 

Maria, Maria

Maria, Maria, é um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 
Como outra qualquer do planeta

Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar
E não vive, apenas aguenta

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca, 
Maria, Maria Mistura a dor e a alegria

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca possui 
A estranha mania de ter fé na vida

Mas é preciso ter força. 

(Milton Nascimento).
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Somos Marias de todos os cantos e seguimos nessa construção. 
O grupo está com outras atividades vinculadas com a divulgação do 
livro e sendo assim cumprindo a missão de potencializadores de pen-
samentos críticos e práticas de transformação da sociedade.
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UMA EXPERIÊNCIA ANTIRRACISTA  
EM SALAS DE AULA

Josilene Andrade Lima Lourenço

RESUMO 
Dentro da proposição do ensino multicultural, foi desenvolvido um projeto para 
ser aplicado na Escola Centro Educacional Municipal de Valilândia. A referida 
escola está situada na comunidade de Valilândia no município de Valente-BA. 
Sabe-se que aproximadamente 80% dos educandos são negros, no entanto, 
perante as questões étnico-raciais eles ainda não têm suficiência para aceitar 
e/ou identificar sua verdadeira identidade, visto que não se autorreconhecem 
descendentes de pessoas com etnias diferentes daquela considerada padrão. 
Para pertencer a determinado grupo sentem a necessidade de abnegar suas 
reais origens. Diante dessa premissa a proposta do projeto teve como objetivo; 
Valorizar o ensino da cultura afrodescendente e antirracista de acordo com a 
Lei nº 10.639/03. A metodologia do projeto parte da aplicabilidade da litera-
tura em sala de aula e de oficinas temáticas tais como; Oficinas de tranças, de 
percussão e de capoeira. Mediante as contribuições e resultados o trabalho 
corroborou para a participação efetiva e o envolvimento dos pais, alunos e 
profissionais da educação. Desta forma, é preciso pensar a escola como espaço 
das relações dialógicas, sem estigmas, sem preconceito, sem segregação social 
ou étnico-cultural e compartilhar das nossas semelhanças e diferenças como 
fator para construir a identidade e alteridade. 
Palavras-chave: Étnico-racial. Identidade. Educação. Cultura.
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INTRODUÇÃO 

No panorama escolar hodierno, torna-se cada vez mais urgente 
conjugar o pluralismo cultural de forma que todos e todas tenham 
participação neste diálogo. “A negritude e/ou a identidade negra se 
referem à história comum que liga de uma maneira ou de outra todos 
os grupos humanos que o olhar do mundo ocidental ‘branco’ reuniu 
sob o mesmo nome de negros” (MUNANGA, 2009, p. 7). 

Dentro dessa proposição do ensino multicultural, o reconhe-
cimento da nossa identidade é de suma importância no fazer peda-
gógico, pois sobreleva compreender que o espaço escolar tende a ser 
homogeneizador e monocultural. Portanto, há uma tendência de tratar 
pessoas de diferentes culturas como iguais, de apagar as diferenças, 
fazendo-se necessária a consciência individual e coletiva acerca da 
hibridização da cultura como processo de aceitação, da não negação 
da história e dos enraizamentos e pertencimentos a um determinado 
espaço/lugar (CANDAU, 2008). 

Desta forma, como professora efetiva da rede pública municipal 
de Valente-BA, na Escola Centro Educacional Municipal de Valilândia, 
no ano de 2018 propugnei um projeto de intervenção denominado 
“CEMEV Negro’s Show”, visando o diálogo com as questões étnico 
racial e identitária, a partir da literatura afro americana de autores 
contemporâneos que abordam a formação cultural e a educação 
antirracista que possa contribuir de forma efetiva para a comunidade 
escolar e convívio social. 

O projeto foi pensado a partir das observações diretas durante 
as aulas, em que eram recorrentes os debates sobre cor e origem. Em 
sala de aula, percebi que eles não se reconheciam como negros, inti-
tulando-se como morenos claros ou usando estereótipos para medir 
o lugar de pertencimento do outro, com frases como “eu não sou do 
Ichú”; “eu sou de Valilândia”; ou “Eu não sou de Santa Rita”, denotando 
hostilidade pela comunidade do outro. 
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A referida escola está situada no espaço rural de Valilândia, no 
município de Valente-BA, as aulas são oferecidas nos turnos matutino, 
vespertino e noturno, compreendendo o Ensino Fundamental II, anos 
finais e Educação de Jovens e Adultos. De acordo o censo do ano de 
2020, a escola conta com um número de 248 alunos, sendo que alguns 
destes são oriundos de comunidades circunvizinhas. 

Segundo dados fornecidos por técnicos da secretaria municipal 
de educação de Valente-BA, por meio do censo escolar, foram decla-
rados no ano corrente (2020), na referida instituição de ensino, 25 
alunos negros, 24 alunos brancos, 1 indígena, 93 alunos pardos e 104 
alunos não declarados, essas informações podem ser confirmadas no 
site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). 

Gomes (2003), no seu artigo intitulado Educação e Identidade 
Negra, aborda as difíceis condições de negros e negros no contexto 
histórico do Brasil. Nas palavras da autora:

Nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao 
contrário, é negociada durante a vida toda por meio do 
diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, 
com os outros. Tanto a identidade pessoal quanto a 
identidade socialmente derivada são formadas em 
diálogo aberto. Estas dependem de maneira vital das re-
lações dialógicas estabelecidas com os outros. Esse é um 
movimento pelo qual passa todo e qualquer processo 
identitário e, por isso, diz em e, por isso, diz respeito, 
também, à construção da identidade negra (GOMES, 
2003, p. 39).

Essas considerações são relevantes quando se pensa na escola 
como espaço aberto ao diálogo, que lança o olhar sobre o outro na 
perspectiva da interação social dos sujeitos, não apenas como espaço 
formativo e de construção do conhecimento sistemático, e sim como o 
espaço das relações dialógicas, sem estigmas, preconceito, segregação 
social ou étnico-cultural. Portanto, pensa-se na escola como espaço 
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humanizador, onde se pode observar e compartilhar das nossas se-
melhanças e as diferenças sejam vistas como fator para construir a 
alteridade. Gomes (2003) aponta:

Não é fácil construir uma identidade negra positiva 
convivendo e vivendo num imaginário pedagógico que 
olha, vê e trata os negros e sua cultura de maneira 
desigual. Muitas vezes os alunos e as alunas negras são 
vistos como “excluídos”, como alguém que, devido ao 
seu meio sociocultural e ao seu pertencimento étnico/
racial, já carrega congenitamente alguma “dificuldade” 
de aprendizagem e uma tendência a “desvios” de com-
portamento, como rebeldia, indisciplina, agressividade e 
violência (GOMES, 2003, p. 41).

Pensar em identidade é, acima de tudo, reconhecer a impo-
sição ocidental da cultura, língua e costumes aos povos colonizados, 
não é apenas sobre negritude, é tomar como pressuposto as origens: é 
fazer jus à África, berço da humanidade, que teve sua história e cultura 
estereotipadas e desumanizadas, é saber que essa condição desuma-
na não está relacionada apenas àqueles que de fato possuem a cor 
da pele negra, mas a todos que sofreram de certa forma a opressão e 
exclusão sob o olhar eurocêntrico. A busca da construção identitária 
constitui o resgate da dignidade humana (MUNANGA, 2009).

OBJETIVO 

Este trabalho visa corroborar para o fortalecimento da noção 
de pertencimento ao lugar em que vivemos, a reconstrução de uma 
identidade negra local e de alteridade entre as comunidades e a 
escola, com o envolvimento de pais, alunos e profissionais da educa-
ção, a fim de aprimorar a valorização sociocultural. Além disso, por 
meio da BNCC, almeja-se introjetar as competências e habilidades, 
como identificar similaridades e diferenças entre a Língua Inglesa e 
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a Língua Materna e outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, 
culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cul-
tura e identidade.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para conduzir a metodologia, o primeiro passo foi apresentar 
o projeto aos alunos, mostrando como iríamos desenvolvê-lo. Ini-
cialmente, foi feito um trabalho de conscientização, conhecimento e 
empoderamento negro, realizado por aproximadamente um trimestre 
em sala de aula, explorando textos literários, filmes, personalidade 
que fizeram a diferença na luta pelos direitos humanos e marcaram a 
história. Como professora de Língua Inglesa (LI), trabalho com literatu-
ra inglesa. Para isso, fiz uma seleção de materiais diferentes para cada 
turma, discutindo e adaptando para apresentações teatrais e danças. 

Em 2018, trabalhamos com os livros: A Dance Like Starlight, da 
escritora Kristy Dempsey; Through My Eyes: a história de Ruby Bridges, 
por Robert coles; O Perigo De Uma História Única, de Chimamanda 
Ngozi Adichie; os poemas de Maya Angelou, a história dos Jacksons 
Five, além de uma linha de tempo com estilos musicais, desde os Spi-
ritual, também chamado de Negro Spiritual, o soul, Jazz, e o Blues. O 
resultado foi surpreendente e muito enriquecedor, tendo em vista que 
trabalhar com literatura inglesa nas turmas de Ensino Fundamental é 
um tanto desafiador. 

As atividades foram realizadas em sala de aula, dividindo o 
tempo entre o planejamento dos conteúdos sequenciais de cada turma 
e discussões de outras atividades do projeto. Além disso, existiu uma 
cumplicidade entre alunos e professor para cumprimento das ativida-
des, por isso, em cada turma foi/é escolhido um monitor para direcionar 
os trabalhos e conduzir os ensaios das peças teatrais, das coreografias, 
da apresentação de poema, músicas e representação dos personagens. 
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Houve, ainda, um planejamento bem esboçado, para motivar 
os educandos a participarem desse evento. Destaca-se o quão impor-
tante é reconhecer as limitações e afinidades de cada um dos educan-
dos. Ao final das discussões, da sistematização dos conhecimentos, o 
evento é levado ao palco da escola em um dia de apresentações com 
envolvimento da comunidade local. 

Desta forma, em 2020, seguimos com a proposta no modo de aula 
remota e incluímos o afrofruturismo, estética cultural que se apresenta 
no filme Pantera Negra, e no álbum Black is king, de Beyoncé, incluímos 
as ferramentas digitais para execução do projeto. Toda a discussão foi 
realizada por meio de encontros no aplicativo Google Meet e troca de 
informações pelo WhatsApp. Para as apresentações, foram feitas dubla-
gens no aplicativo TikTok, dentre outras ferramentas disponíveis para 
gravação e edição de vídeos. Para essa ação, selecionei previamente 
vídeos de escritores, personalidades políticas, militantes dos direitos 
humanos, cantores e personalidades do meio artístico e televisivo.

Esses vídeos eram de curta duração e todos estavam relacio-
nados às questões étnico-raciais, para que os alunos pudessem dublar 
e apresentar. Dessa forma, foi possível uma interação e aproximação 
com a Língua Inglesa, resultando no conhecimento acerca da impor-
tância dos movimentos de resistência ao racismo e à segregação racial 
nos EUA durante o século XX e na percepção do racismo como um 
problema atual em diversas nações, assim como no Brasil, manifestan-
do-se em cada local com características semelhantes. 

Durante a realização das atividades, trabalhamos em estado 
de cooperação entre professor/aluno: aqueles que tinham habilidade 
para as falas mais complexas e elaboradas escolheram os vídeos mais 
difíceis, aqueles que tinham mais habilidade em edição ajudavam 
aqueles que possuíam dificuldades. Assim, foi permitido utilizar os 
meios multimídias e diferentes formas de letramento digital, realizan-
do do vídeo challenge ao vídeo com falas e dublagens mais complexas, 
sendo que os trabalhos realizados foram editados e postados nas redes 
sociais Facebook, Instagram e YouTube. 
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DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Dentro dessa proposição, o reconhecimento da nossa identida-
de é de suma importância no fazer pedagógico refletindo as questões 
étnicas e intercultural, sem perder de vista os conteúdos propostos 
na grade curricular, previstos para cada turma/ano. O projeto ainda 
permitiu desenvolver o gosto pela língua inglesa, como língua franca, 
objetivo elencado na BNCC, na medida em que os alunos precisam 
conhecer as obras, assistir a vídeos e treinar falas em inglês. Este é 
um trabalho que exige muito cuidado e tempo disponível para atender 
as necessidades e dificuldades de cada um. Para este último ponto, 
foi necessário estender extraclasse, gravando áudios e enviando via 
WhatsApp ou gravando vídeos. 

Dado o êxito do trabalho, em 2019 o projeto se estendeu de 
forma interdisciplinar, e foi possível pensar minha disciplina e as dis-
ciplinas de linguagens envolvendo outros professores e os educandos, 
pensando em traçar um ensino e aprendizagem antirracista. Nesse 
sentido, trabalhamos com oficinas de tranças, percussão, capoeira e 
continuamos com o trabalho de literatura em sala de aula. Ousamos 
mais e incluímos nomes como Chimamanda Ngozi Adichie, Maya 
Angelou, Sylviane A. Diouf, Rosa Parks, e celebridades negras do 
cinema americano e da televisão como Oprah Winfrey, Viola Davis, Lu-
pita Nyong’o, Beyoncé Giselle Knowles-Carter. Foi abordado também 
nomes significativos da música Black no Soul, Jazz, Blues, tais como 
Nina Simone, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklin, dentre 
outros que deixaram um legado na cultura norte-americana.

A escritora Adichie, em The danger of the single story, (O perigo 
de uma história única), descreve o quanto é importante conhecer não 
apenas um lado da história, pois os livros e a literatura exercem um 
papel fundamental no nosso aprendizado e conhecimento, mas, no 
entanto, quando nos falta o conhecimento das nossas origens, nos 



361COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

permitimos tomar como real as histórias inventadas, sobre nossa cul-
tura, ancestralidade, crenças e verdades. 

A autora Adichie discorre, ainda, sobre a oportunidade que 
teve de encontrar a literatura africana de Chinua Achebe e Camara 
Laye: ela descobriu que era possível que meninas de cabelos crespos 
e peles escuras fizessem também parte da literatura. Vemos aqui, 
portanto, uma questão debatida em diferenças e práticas pedagógicas 
de Moreira e Candau (2008), a forma de desnudar o universalismo que 
nos fora passado como conhecimento formal e romper com a cultura 
ocidental e europeia, na construção dos contextos sociais dos quais 
fazemos parte, nas conjunções das nossas raízes históricas. 

Para a condução das atividades e trabalhos, os temas foram 
divididos por turma/série e, desta forma, foi possível identificar 
talentos dentro do âmbito escolar, desde a aluna do nono ano que 
teve um ótimo desempenho cantando Amazing Grace, à aluna do 8º 
Ano que apresentou a música de Clara Nunes, O canto das Três Raças, 
ou a aluna do 6º Ano que interpretou Mc Sofia, dentre outras tantas 
performances, como poemas e falas das escritoras Maya Angelou e 
Chimamanda Ngozi Adichie. 

É importante salientar a apresentação feita pela turma de sexto 
ano por meio da obra As tranças de Bintou da escritora Sylviane A. Diouf, 
uma obra infantil que permite um olhar diferente o empoderamento 
sobre a beleza e os cabelos da menina negra. Dado o envolvimento 
e preparação para as apresentações no palco, foi possível conhecer 
mães que sabiam trançar os cabelos das filhas com cordas e lãs na 
comunidade, o que tornou o processo aprendizagem prazeroso e rico. 

Sobre a aprendizagem colaborativa é uma metodologia que 
permite a participação ativa dos estudantes em torno de um problema 
real, proporciona a valorização do conhecimento prévio dos alunos, 
ao mesmo tempo em que estimula o compartilhamento de saberes e 
autonomia para se expressar em grupo. Desta forma, a metodologia 
colaborativa se relaciona com as competências da BNCC, no que diz 
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respeito ao pensamento científico, ao pensamento crítico, a cultura 
digital a argumentação e ao autoconhecimento e autocuidado, é tam-
bém um modo de romper com as estruturas tradicionais de ensino. 
Outro ponto positivo desta metodologia, é que o professor pode avaliar 
e fazer as intervenções necessárias, estando mais próximo do aluno, 
sugerindo novos caminhos e novas possibilidades (MORAN, 2000).

Diante do exposto, é preciso ressaltar o protagonismo dos 
alunos quando assumem a responsabilidade de ajudar na organização 
do projeto, realizando atividades como a escolha do figurino para as 
apresentações, que devem ser adequadas à realidade da escola públi-
ca. A princípio, cada um trabalha dentro das dificuldades, habilidades 
e limitações, e todos participam, ajudando na arrumação do cenário 
para as apresentações, assumindo o ensino da coreografia para a sua 
turma e aprendendo falas e/ou encenações mais elaboradas. Todos 
fazendo parte do processo de conhecimento e engajamento nas ações 
que propostas. 

A proposta de trabalho contempla o que pode ser definido 
por ensino híbrido, na medida em que a abordagem metodológica 
combinou atividade presenciais em sala de aula com o manuseio 
das tecnologias digitais de informação e comunicação, adaptando as 
dificuldades e condições de uso dessas tecnologias a realidade dos es-
tudantes, dessa forma, proporcionou também o uso das metodologias 
ativas com a personalização do ensino aprendizagem, sendo possível 
adequar às atividades das propostas online, livros físicos e produções 
individuais dos estudantes (BACICH, 2015). 

Outro ponto positivo do projeto de intervenção foi a intercultu-
ralidade e a interdisciplinaridade de conteúdos entre os componentes 
curriculares, visto que o planejamento e o envolvimento entre os pares, 
professores, coordenação e gestão escolar e a comunidade familiar foi 
o que possibilitou a sua execução. Nesta perspectiva, Sodré (2012), 
corrobora com a ideia de repensar o papel da didática na formação 
de professores, visando o desenvolvimento e o aprimoramento dos 
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saberes docentes, cuja função social prioritária da escola é proporcio-
nar formação cultural e científica, tendo em vista o desenvolvimento 
humano, integrando no currículo as práticas socioculturais que ressig-
nificam suas vivências. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as contribuições e resultados do projeto realiza-
do na escola sobre as questões étnico-raciais, acredita-se que é pos-
sível conhecer, analisar, refletir e construir um olhar diferente sobre 
o espaço escolar a partir dos seguintes eixos: identidade, currículo, 
multiculturalismo, e diversidade cultural. Sendo assim, é possível reu-
nir as experiências do decolonial como metodologia de inclusão e de 
(re)existência, promovendo a interculturalidade. 

É preciso conceber o espaço escolar para além dos conteúdos 
curriculares, de provas, testes e de velhas práticas pedagógicas. Por 
conseguinte, a escola deve ser um lugar de acolhimento da diversidade 
social, da construção de alteridade, de pensar como estão sendo con-
siderados os diálogos sobre semelhanças e diferenças, sobre identida-
de, e dentro dessa construção compreender que não só a identidade 
negra requer perfazer os olhares sobre o contexto histórico brasileiro, 
mas é necessário trazer o para debate nossa ascendência africana para 
então percebemos como desconstruir essa visão estereotipada sobre 
a representação da identidade negra (GOMES, 2003). 

Walsh (2014), afirma que é necessário reunir as experiências do 
decolonial como metodologia de inclusão e de reexistência, a fim de 
promover a interculturalidade desde a base até os movimentos sociais, 
ou seja, asseverar o fortalecimento identitário que fora institucionali-
zado e racializado. Por outro lado, o reconhecimento das identidades 
pessoais corrobora para a construção de ações afirmativas no âmbito 
educacional, e dos sujeitos envolvidos oportunizando a superação de 
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discriminação, e/ou exclusão causada pelas diferenças nos contextos 
socioeconômicos, regionais, culturais e étnicos (COELHO, 2013). 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
E AÇÕES ANTIRRACISTAS:  

UM OLHAR SOBRE AS PRODUÇÕES  
DO GOOGLE ACADÊMICO
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Sandra Santos de Araújo

RESUMO 
O referido artigo tem como objetivo analisar o que tem sido pesquisado/
realizado no Brasil sobre as ações antirracistas no âmbito da Educação de 
Jovens e Adultos, com base em publicações do Google Acadêmico. Nesse 
viés, perguntamo-nos: o que tem sido pesquisado no Brasil, na plataforma 
do Google Acadêmico, sobre as ações antirracistas no âmbito da Educação de 
Jovens e Adultos? Para tanto, respaldamo-nos na pesquisa qualitativa, optan-
do pela metodologia de Revisão sistemática, utilizando o Google Acadêmico, 
conforme alguns critérios de seleção: publicações com marco temporal entre 
os anos de 2016 e 2019, considerando os descritores “EJA e ações antirracis-
tas”. Na análise desses trabalhos, consideramos o título, as palavras-chave, o 
problema de pesquisa e/ou objetivo e uma síntese dos principais resultados. 
Além dos autores dos artigos analisados, debruçamo-nos também sobre as 
contribuições de Almeida (2020), Munanga (2005), Jaccoud (2009), Julião 
(2016), Arroyo (2005, 2001, 2011), Passos (2012), Almeida (2020), Moreira 
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(2017), Hall (2006) e Freire (1998), que dialogaram com as discussões, con-
tribuindo de forma significativa para melhor compreensão dos resultados 
das pesquisas que mobilizaram este estudo. Os resultados dos trabalhos 
analisados revelam os inúmeros desafios enfrentados por jovens e adultos 
da modalidade de EJA, marcados por descriminações, lutas e sofrimentos, 
simplesmente pela cor da pele ou classe social. 
Palavras-chave: EJA. Racismo. Ações Antirracistas.

INTRODUÇÃO 

Refletir sobre ações antirracistas no contexto da Educação 
de Jovens e Adultos1, a partir das pesquisas realizadas, sem dúvida, 
representa um estudo relevante, dada a urgência de intensificar e 
ampliar este debate, sobretudo no momento atual, considerando os 
inúmeros atos de violência e preconceito que vivenciamos cotidiana-
mente no cenário nacional e internacional, provocando indignação, 
repúdio e movimentos de resistência. É neste cenário que a Educação 
de Jovens e Adultos se instala e se articula diretamente à temática aqui 
pautada, por representar uma modalidade que agrega sujeitos diver-
sos em contextos, tempos geracionais, expectativas, trajetórias, além 
de constituir um público que teve historicamente seus direitos sociais 
negados, especialmente o do acesso e da permanência qualificada no 
âmbito da escolarização. 

Nesse sentido, pautar a temática das ações antirracistas na 
dimensão da EJA significa possibilitar que estas reflexões sejam alcan-
çadas por estes sujeitos que não tiveram oportunidade de refletir e 

1  Em todo o trabalho, será considerado o termo Educação de Jovens e Adultos 
(conforme a modalidade da educação básica contemplada nos documentos 
normativos), por verificarmos que todos os trabalhos analisados adotaram este 
termo. No entanto, destacamos que, por uma posição política, defendemos a 
inserção dos idosos, por compreendermos a necessidade de visibilidade destes 
sujeitos e o direito à escolarização. 
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problematizar concepções e discursos vazios veiculados socialmente e 
construídos ao longo dos tempos. Além disso, conforme anunciado por 
Arroyo (2005) e Passos (2012), os sujeitos inseridos nesta modalidade 
estão intrinsecamente ligados às questões raciais, pois a eles foram ne-
gados vários direitos, dentre eles o da educação, desta forma, a grande 
maioria do público que a compõe é formada por pessoas negras. 

Arroyo (2005) ainda evidencia que a história da EJA é muito 
tensa por se cruzarem interesses não consensuais no que se refere 
a sua especificidade, considerando que são jovens, adultos e idosos, 
trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e com 
trajetórias truncadas marcadas por exclusões e marginalizações. Desta 
maneira, ao considerar as condições humanas que atravessam as traje-
tórias destas mulheres e homens, percebemos que estas são duramen-
te marcadas pela desigualdade social e racial. É neste contexto que a 
reflexão acerca das ações antirracistas no contexto da EJA se reveste 
de sentido e assume grande relevância social e acadêmica, no intuito 
de intensificar o debate e ampliar as pesquisas e ações neste campo 
que é tão caro para a sociedade brasileira, para as Universidades, para 
as Instituições Escolares e para o momento atual. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o que tem sido 
pesquisado/realizado no Brasil sobre as ações antirracistas no âmbito 
da Educação de Jovens e Adultos, sob a perspectiva das publicações 
do Google Acadêmico. No campo metodológico, enveredamo-nos 
pela pesquisa qualitativa, optando pela metodologia de revisão da li-
teratura, tendo como base artigos já publicados na plataforma Google 
Acadêmico nos anos de 2016 a 2019. Na busca, utilizando o descritor 
“EJA e Ações Antirracistas”, foram encontrados diversos trabalhos em 
cada ano, compreendendo o marco temporal da pesquisa, conforme 
mostra o quadro 1, a seguir:
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ANO NÚMERO DE ARTIGOS

2016 654

2017 541

2018 442

2019 281

2020 115

Quadro 1 – Número de trabalhos encontrados nos anos de 2016 a 2020.
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da busca pelo Google Acadêmico.

Para dialogar e problematizar os estudos que constituem as 
bases deste trabalho, apoiamo-nos em pesquisadores que vêm, ao 
longo dos anos, se dedicando às reflexões acerca da temática em 
tela, dentre outros, destacamos: Almeida (2020), Munanga (2005), 
Jaccoud (2009), Julião (2016), Arroyo (2001, 2005), Passos (2012), 
Moreira (2017), Hall (2006) e Freire (1998), além de outros autores 
citados no decorrer do texto.

REFLEXÕES TEÓRICAS: AÇÕES ANTIRRACISTAS NO 
CONTEXTO DA EJA 

Aprendido o conceito de raça, já é possível falar de 
racismo, mas não sem antes diferenciar o racismo de 
outras categorias que também aparecem associadas à 
ideia de raça: preconceito e discriminação (ALMEIDA, 
2020, p. 32).

A epígrafe que inicia esta seção nos convida a pensar sobre o 
conceito de racismo, diferenciando de outras categorias a ele agre-
gadas, como preconceito e discriminação. Estes conceitos, apesar 
de estarem relacionados, envolvem outras abordagens/dimensões 
que precisam ser compreendidas, conforme anunciado por Almeida 
(2020). Nesse sentido, buscando compreender o conceito de racismo, 
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apoiamo-nos nas ideias defendidas por Almeida (2020), visto que o 
define como:

[...] uma forma sistemática de discriminação que tem 
a raça como fundamento, e que se manifesta por meio 
de práticas conscientes ou inconscientes que culminam 
em desvantagem ou privilégios para indivíduos, a de-
pender do grupo racial ao qual pertencem (ALMEIDA, 
2020, p. 32).

A discriminação racial praticada de forma consciente e não 
consciente subtrai direitos da população negra e redefine culturas 
antiéticas de segregação. Assim, é importante que se aprenda com os 
valores de sua resistência para a libertação emancipatória do povo ne-
gro, a partir de suas resistências históricas em defesa de seus valores, 
cultura, identidade. Ainda refletindo sobre o conceito em pauta, o mi-
nidicionário da Língua Portuguesa (2016) destaca que o racismo é uma 
teoria que defende a superioridade de um grupo ou raça sobre outros. 
Segregacionismo. Nesse sentido, o racismo e a ignorância caminham 
sempre de mãos dadas. Diante disso, a sociedade tem razões de sobra 
para se preocupar com essa questão do racismo estrutural, dado que a 
superação não é uma tarefa fácil. Todavia é por meio da educação que 
encontramos estratégias pedagógicas decisivas para que superemos 
esse mal que insiste em atravessar as relações na sociedade. 

É de conhecimento de todas/todos nós que muitos cidadãos e 
cidadãs não foram educados e/ou formados para conviver e respeitar a 
diversidade, assim as manifestações de discriminação originadas des-
sas pessoas despreparadas comprometem o processo da formação das 
futuras gerações, tendo em vista a educação eurocêntrica, colonial, 
escravocrata que vem sempre reproduzida nos espaços educativos e 
que, de forma impensada ou talvez consciente, retroalimenta os pre-
conceitos e as discriminações em nossa sociedade. 
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Nessa caminhada, a promulgação da Lei nº 10.639/03 signifi-
cou a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana que oportuniza os professores a zelar pela identidade dos 
seus estudantes, demostrando a história de seus antepassados, e que 
sua cultura tem um valor significativo. Com a implementação da Lei 
citada acima, observando as diversidades e histórias existentes, tra-
balhar com a temática étnico-racial, contudo, é uma missão próspera, 
pois o mediador conhecerá a história de vida e terá a oportunidade 
de desenvolver estratégias educativas que envolvem a discussão e 
problematização acerca dos conceitos preconceito e discriminação, no 
intuito de buscar mitigar radicalmente estas práticas criminosas que 
infelizmente ainda são tão comuns no nosso cotidiano. 

Freire (1998, p. 153) transcreve que “cada ser pensante carrega 
em sua trajetória uma história de vida e que essa história deve ser 
compartilhada e respeitada por todos que a ouvem”. Cabe à escola in-
terpretar cada relato contado e mediar essas experiências vividas por 
cada um. “Não há razão para se envergonhar por desconhecer algo, 
testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, 
a seus desafios, são saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 
1998, p. 153). 

A escola é de suma importância para mediar esses conhe-
cimentos, é por meio dela que o estudante dirige um olhar mais 
cuidadoso e respeitoso ao próximo; por isso, o mediador precisa 
estar capacitado para enfrentar e trabalhar as questões raciais na 
escola. Reafirmando as reflexões de Paula (2009 apud RIBEIRO, 2016, 
p. 4), defendemos que a Lei nº 10.639 “deve ser vivenciada no chão 
da escola, para que a prática docente possa garantir uma educação 
antirracista e inclusiva. Concretizando as ações pedagógicas direcio-
nadas na lei transcrita acima”.

Portanto, a lei veio para fortalecer a educação antirracista, 
colocando a sociedade negra como protagonista da memória, por 
possibilitar o acesso a um direito básico de valorização e respeito à 
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cultura, garantindo a obrigatoriedade ao trabalho no cotidiano escolar. 
Contudo, coadunamos com as palavras de Munanga (2005) ao desta-
car que:

[...] o resgate da memória coletiva e da história da 
comunidade negra não interessa apenas aos alunos 
de ascendência negra. Interessa também aos alunos 
de outras ascendências étnicas [...] essa memória não 
pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, 
tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos 
quotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos 
[...] (MUNANGA, 2005, p. 16).

De acordo com a citação acima, esse regaste é uma valorização 
da história de um povo sofrido, discriminado que teve seus deveres 
arrancados em decorrência do racismo e que possui suas culturas 
enraizadas nas dos Povos de várias etnias. Por isso, devemos respeitar 
cada cidadão com suas culturas e costumes do jeito que eles são, seja 
branco, negro, indígena ou quilombola. 

Nesse ínterim, Hall (2006) informa que “as culturas nacionais, ao 
produzir sentidos sobre a nação, sentidos com os quais podemos nos 
identificar, constroem identidades” (HALL, 2006, p. 51). Endossando as 
palavras do autor, destacamos que é por meio das culturas históricas dos 
nossos antepassados e sua valorização que construímos e reconstruímos 
nossas identidades, com respeito a todas as nações culturais históricas, 
visto que cada povo possui seus costumes e crenças religiosas. Contudo, 
é de suma importância trabalhar as questões antirracistas para que haja 
uma humanidade sem discriminação e preconceito. 

É nesse sentido que a temática Educação de Jovens e Adultos 
ganha destaque, pois se constitui como um espaço onde todos se mis-
turam, com várias culturas e saberes diferentes e, por isso, as questões 
relacionadas ao racismo devem estar sempre em debate. Levando em 
conta os contextos, sujeitos e concepções forjadas na EJA, podemos 
destacar que assume estreito diálogo com os princípios da Educação 
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Popular, a qual preconiza a realidade da vida. Corroborando a refle-
xão, Arroyo (2001, p. 1) destaca que a Educação Popular foi um dos 
movimentos mais questionadores do pensamento educacional e que 
“a história oficial da EJA se confunde com a história do lugar social 
reservado aos setores populares”. Essa modalidade de ensino nos leva 
a crer que trabalhar assumindo como centralidade os estudantes e sua 
realidade fica mais fácil por possibilitar chamar a atenção e envolver no 
processo de ensino essas pessoas que foram historicamente excluídas.

Esses jovens e adultos que frequentam a EJA são pessoas que 
tiveram seus direitos arrancados ou bloqueados por alguma questão, 
como a étnico racial, por exemplo. Por isso, é urgente aquecer essa 
discussão a respeito de ações antirracistas no âmbito educacional, 
para que o estudante não tenha vergonha da sua história e não se sinta 
excluído da sociedade. Arroyo (2001) reflete que:

[...] a educação de jovens e adultos tem sua história mui-
to mais tensa do que a história da educação básica. Nela 
se cruzaram e cruzam interesses menos consensuais 
do que na educação da infância e da adolescência, so-
bretudo quando os jovens e adultos são trabalhadores, 
pobres, negros, subempregados, oprimidos, excluídos 
(ARROYO, 2001, p. 1).

Em diálogo com Arroyo (2001), observamos que esses estudan-
tes que frequentam a modalidade da EJA são pessoas que têm em seu 
passado muita negação de direitos por fazerem parte da uma classe 
de etnia negra ou de poder aquisitivo muito baixo, de modo que fica 
evidente a exclusão dessas pessoas em instituições de ensino ou outro 
espaço onde o racismo está presente. Nesse viés, as ações antirracistas 
precisam ser pensadas de forma consciente e respeitadora e os con-
ceitos que vimos na epígrafe necessitam ser trabalhados pelo corpo 
pedagógico envolvendo todos os estudantes e familiares, para que 
sejam multiplicadores das suas histórias, valorizando sua identidade 
não só no espaço escolar. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS TRABALHOS ANALISADOS 

No campo de ação, durante 4 meses, dedicamo-nos a pesqui-
sar trabalhos relacionados à referida temática na plataforma Google 
Acadêmico, como mostramos no quadro 1, anteriormente, usando 
o descritor “EJA e Ações Antirracistas”. Foi uma tarefa delicada, pois 
diversos trabalhos estão contemplados e o processo de escolha foi 
bastante cuidadoso, considerando o objetivo do nosso estudo e o 
grande número de pesquisas encontradas. Destacamos apenas qua-
tro trabalhos que melhor corroboram a temática, quais sejam: Jesus 
(2018), Lemos (2018) Andrade e Xavier (2020), e Xavier (2019) os quais 
constituíram a base de dados da nossa pesquisa. 

Realizamos cuidadosamente as leituras dos resumos e desta-
camos as palavras-chave dos trabalhos analisados. Estas pesquisas 
selecionadas, conforme mostra o quadro 2, adiante, depois de leitura 
cuidadosa, contribuíram para a construção da reflexão da nossa te-
mática.
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Quadro 2  – Ementa dos trabalhos selecionados.
Fonte: Dados extraídos dos trabalhos escolhidos pelas pesquisadoras na plataforma 
google acadêmico.
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Ao analisar os trabalhos pesquisados, observamos que a EJA é 
uma modalidade com público variado, sobretudo no que se refere ao 
tempo geracional e experiências vivenciadas, cada um com histórias 
de vida diferentes, mas de grande importância, que devem ser valori-
zadas. Muitos desses jovens e adultos estão no mapa das pessoas não 
alfabetizadas. Sobre esta afirmação, Jesus (2018, p. 37) destaca que o 
analfabetismo no Brasil atinge mais o sexo masculino entre os que se 
declaram negros ou pardos. Assim, reafirmamos, mais uma vez, a es-
treita relação da EJA com as questões raciais, pois grande percentual do 
seu público é composto por pessoas pretas ou pardas. Informações do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – revelam-nos que:

[...] além das desigualdades regionais, as taxas de 
frequência escolar também se mostram relacionadas a 
características socioeconômicas por situação do domicí-
lio (urbana ou rural), por cor ou raça e por rendimento 
domiciliar per capita (comparando os resultados do 
quinto da população de menor rendimento com aquele 
obtido pelo quinto da população de maior rendimento) 
(IBGE, 2020, p. 96).

Diante das pesquisas realizadas pelo IBGE em 2020, observa-se 
que a situação da população negra possui um rendimento menor de 
escolarização; esses jovens precisam se afastar da escola para ajudar 
seus pais em casa, interrompendo seus sonhos. Julião (2016 apud 
JESUS, 2018, p. 37) “destaca ainda uma diferença no sexo feminino 
que procura a modalidade da EJA, se declara negra ou parda e reside 
em regiões do nordeste nas áreas urbana”. Essas culturas presentes 
em cada cidadão que mora em regiões ou locais diferentes precisam 
ser integradas ao projeto político pedagógico das escolas e as questões 
antirracistas garantidas no currículo. É necessário problematizar as 
questões contextualizadas na EJA, visto que é formada por um público 
ao qual os direitos não são garantidos na sua efetividade. Nesse sentido, 
o racismo ainda é imperioso nas relações sociais e mais gritante ainda 
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quando se trata dos povos excluídos: negros, favelados, deficientes, 
quilombolas, povos indígenas, ciganos, mendigos, moradores de ruas 
e população LGBTQE+. O fato é que a mulher, nessa sociedade, é exclu-
ída e discriminada pelo fato de ser mulher e quando se trata de mulher 
negra esses marcadores são mais perversos, conforme anunciado por 
Julião (2016).

[...] problematizar questões como contextualização 
curricular a partir da diversidade regional; a educação 
indígena; a educação e a afrodescendência; a educação 
do campo; a educação de pessoas com deficiências e 
alta habilidades; a educação de pessoas privadas de 
liberdade; a educação e a diversidade sexual (JULIÃO, 
2016, p. 184 apud JESUS, 2018, p. 37).

Endossando as palavras do autor, a EJA se confronta com de-
safios múltiplos no cotidiano, sejam desigualdades regionais, raciais 
e econômicas. No interior desses desafios, as questões antirracistas 
devem ser uma temática não só porque estão presentes na competên-
cia curricular, mas porque se referem a pessoas; estando intimamente 
relacionadas aos direitos humanos devem ser trabalhadas como tema 
habitual, com respeito às diferenças encontradas, seja no sexo mascu-
lino ou feminino. 

De acordo com a epígrafe que abriu esta seção, revisando os 
conceitos de racismo ou atos de pessoas que ferem e machucam por 
algum motivo, seja por sua cor, classe social ou poder econômico, essa 
atitude pode bloquear sonhos de uma população negra, dificultando 
seu acesso aos direitos básicos: saúde, educação, laser e segurança. 
O trabalho de Jesus (2018, p. 39), põe em destaque o Estatuto da 
Igualdade Racial, a Lei nº 12.288/12, em linhas gerais define as Ações 
Afirmativas como os “programas e medidas especiais adotados pelo 
Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades ra-
ciais e para a promoção da igualdade de oportunidade” (BRASIL, 2010). 
Um programa como esse, quando se estende à educação brasileira, 
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deixa visível aqueles que são mais beneficiados dos que os outros por 
causa da sua cor ou classe social. Quanto ao que transcreve o estatuto, 
para Jaccoud (2009 apud JESUS, 2018, p. 40) são medidas que buscam 
garantir que grupos discriminados acessem direitos, ampliando sua 
participação em diferentes setores da vida econômica, política, insti-
tucional, cultural e social. Nessa trilha, foi preciso a criação de uma lei 
para que a população negra tivesse seus direitos garantidos. Em vista 
disso, ficamos indignados com tanto descaso a essas pessoas que têm 
vida, sonhos e histórias e guardam em sua trajetória uma cultura que 
precisa ser mostrada e valorizada. Incluímos aqui, também, os povos 
que moram em comunidades quilombolas que também são discrimi-
nados por causa da sua cor ou classe social. 

Ao refletir sobre os trabalhos analisados durante esse percur-
so, nota-se uma percepção de como o racismo e o preconceito estão 
presentes na vida dos estudantes da EJA e como cada estudante tem 
seus direitos bloqueados em razão do preconceito existente na huma-
nidade. Arroyo (2011) afirma-nos que os sujeitos da EJA não estiveram 
ausentes da escola por algum acaso do destino, já que “esses jovens 
e adultos repetem histórias longas de negação de direitos. Histórias 
que são coletivas. As mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua 
raça, gênero, etnia e classe social” (ARROYO, 2011, p. 30). Essa história 
de negação existe desde seus antepassados e reprisa-se nas suas vidas 
no presente.

A escola tem o papel importante de valorizar as vivências histó-
ricas e culturais que cada estudante traz. Nesse caminho, Freire asse-
vera que na educação de jovens e adultos cada ser humano carrega em 
sua memória a sua história, que deve ser valorizada e contextualizada 
no âmbito educacional. Em suas palavras, “Não há razão para se en-
vergonhar por desconhecer algo, testemunhar a abertura dos outros, a 
disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários 
à prática educativa” (FREIRE, 1998, p. 153). 
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Nessa trilha, no contexto da valorização da cultura histórica 
e local, citada nos trabalhos analisados, fica visível que em todas as 
ações antirracistas discutidas juntamente com a implementação da Lei 
nº 10.639/03 e a EJA há a necessidade de trabalhar a diversidade nas 
escolas e principalmente na modalidade da EJA, em que várias cultu-
ras se encontram em um mesmo lugar. Essas histórias e culturas que 
esses jovens e adultos carregam precisam ser valorizadas, pensadas 
e respeitadas por todos, sendo assim a escola tem o papel de suma 
importância para essa valorização das histórias de cada um. 

Ações citadas no trabalho de Jesus (2018), respeitando o cum-
primento da Lei citada acima, afirmam sobre o fato de as formações 
da grande maioria dos profissionais de educação, quer seja a inicial ou 
a continuada, não abrangerem os conteúdos recomendados pela Lei 
nº 10.639/03, e de que ainda há insuficiência de materiais didáticos 
pedagógicos que abordem os conteúdos recomendados por ela numa 
perspectiva antirracista (JESUS, 2018, p. 133). Entretanto, com essas 
deficiências o professor fica impossibilitado de trabalhar as questões an-
tirracistas em sala de aula; visto ser um assunto de suma importância e 
muito delicado, o professor precisa de respaldo para mediar e minimizar 
o preconceito, valorizando a diversidade existente entre eles. 

Nessa trilha, a educação antirracista, na Educação de Jovens e 
adultos, é um grande desafio, pois são pessoas que guardam em sua 
memória atos que lhes causaram algum constrangimento ao longo sua 
vida. Um trecho registrado na pesquisa de Andrade e Xavier (2020) 
retrata os desafios enfrentados por eles:

Já ouvi muitas coisas, mas nem ligo mais, entende? Os 
meninos de lá onde moro mesmo, logo quando vim prá 
cá me chamavam de carvão, de capacete, por causa do 
meu cabelo, falavam um monte de coisas assim, mas eu 
nunca dei “ligança” prá isso. Porque, sei lá, pra (sic) mim 
é normal. Eu vivo do jeito que eu quero viver, entende? 
O que eu quero fazer, pego e faço (Informação oral, 31 
de outubro de 2018) (ANDRADE; XAVIER, 2020, p. 7).
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Indiscutivelmente, ficamos horrorizados com tamanha discrimi-
nação. Ressaltamos que certos tipos de atitudes precisam ser denun-
ciados. A narrativa relata um crime e precisa ser problematizada. Não 
podemos nos agarrar somente ao discurso da empatia, são necessárias 
ações mais enérgicas, mais incisivas e não nos calarmos diante um ato 
aterrorizante como o citado, a fim de que mais falas ofensivas não sejam 
pronunciadas aleatoriamente. Nesse ínterim, diante de atos como esse 
sofrido na EJA, os estudantes precisam se encorajar e fortalecer suas lu-
tas contra essas ofensas absurdas, fortalecendo, assim, as suas histórias. 

Os referidos trabalhos analisados (JESUS, 2018; XAVIER, 2019) 
discutem sobre as ações antirracistas que devem ser estimuladas 
nas escolas através de atividades programadas pelos professores, as 
quais devem chamar a atenção dos estudantes visando minimizar 
atos de racismo, discriminação e preconceito sofridos por eles. Nesse 
sentido, é importante a participação da família para encorajar seus 
filhos e filhas a conquistarem seus direitos, que são garantidos por 
lei. É preciso que a escola dê todo o apoio à família para, juntos, 
combaterem atos criminosos como esse, capacitando e dando aces-
so ao material didático adequado, garantindo a esses professores um 
apoio pedagógico qualificado. 

Trilhando nos caminhos da pesquisa, percebemos, por meio 
do quadro 1, que as ações antirracistas são amplamente discutidas 
na plataforma Google Acadêmico, mas infelizmente a pulação negra 
ainda vem sofrendo múltiplos preconceitos e discriminações em vários 
setores, seja na vida profissional ou no cotidiano escolar. É necessário 
ampliar discussões e ações para que esse mal seja destruído pela raiz, 
especialmente no seio daquelas famílias nas quais o preconceito vem 
passando de geração em geração, aceito como algo normal. Vale res-
saltar que a escola tem o poder de ajudar nessa missão tão importante 
e significativa para todos nós. 
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CONCLUSÃO 

Educação de Jovens e Adultos e ações antirracistas: Um olhar 
sobre as produções do Google Acadêmico apresenta relevantes refle-
xões sobre artigos encontrados na plataforma citada, onde foi realizado 
um estudo aprofundado e cuidadoso. O estudo se concentra nas ações 
desenvolvidas para combater as desigualdades raciais e o preconceito 
existente na sociedade. Ações educativas antirracistas nas escolas e 
na modalidade da EJA podem romper a barreira do preconceito, a fim 
de tornar o cidadão consciente, respeitando, assim, as diferenças que 
poderá encontrar pela frente. 

Nosso objetivo foi analisar o que tem sido pesquisado/realizado 
no Brasil sobre as ações antirracistas no âmbito da Educação de Jovens 
e Adultos, sob a perspectiva das publicações do Google Acadêmico. O 
referido trabalho nos convida a pensar sobre o tipo de ações que estão 
sendo desenvolvidas para combater esses atos criminosos, os quais 
nos deixam chocados e perplexos pela crueldade cometida contra a 
população negra. 

Nessa caminhada, as ações pedagógicas são de suma impor-
tância para construir cidadãos mais conscientes que respeitem o 
próximo independente de sua cor, classe social, escolaridade, moradia 
ou de qualquer outra forma discriminatória presenciada ainda hoje na 
sociedade. 

As leituras realizadas durante as pesquisas nos revelam quão 
importante é debatermos essas questões que se referem ao racismo; 
não podemos deixar impunes atos de discriminação e preconceito, 
visto que essas duas ações andam de mãos dadas e ferem quem está 
sendo vitimado. Por isso, reforçamos a importância da escola para 
debater essas ações criminosas, trabalhar essas ações, para que futu-
ramente vejamos cidadãos conscientes e respeitosos com a população 
negra, visto que são pessoas que lutam para conquistar e demostrar 
sua capacidade o tempo todo. 
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Conforme o quadro 1, verificamos que nos anos de 2016 a 
2020 houve uma grande quantidade de trabalhos abordando a temá-
tica Jovens e Adultos e ações antirracistas, pois nessa modalidade o 
índice de preconceito e discriminação é elevado. Compreendemos, 
portanto, que há uma grande necessidade de alavancar esses de-
bates sobre as ações antirracistas no processo educativo em todas 
as fases, desde o início da educação infantil, porque já no início do 
processo educativo nos deparamos com indivíduos que possuem 
várias histórias e culturas diferentes.
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RESUMO
Esta escrita traz narrativas de uma mulher, preta, graduanda do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
que ao chegar na universidade pública percorre seu processo formativo 
como educadora por meio de espaços educativos, da extensão e da pesquisa, 
passando a se compreender como pesquisadora de produtividade, a partir da 
iniciação científica em projeto de pesquisa. Utiliza a Artesania do Pensamen-
to (GAI; MATOS, 2020) como metodologia para escrever sobre experiências à 
procura (PAIM, 2018), com vontade de encarar o contemporâneo, dobrando, 
desdobrando, produzindo torções numa história de vida e nas vivências em 
uma Escola de assentamento agrário, em uma Escola especial do município 
de Porto Alegre-RS e em um Centro de Atenção Psicossocial, também locali-
zado na capital gaúcha. As narrativas relatadas evidenciam a necessidade de 
uma artesania do pensamento que cria ferramentas para afirmar e expandir 
o sistema único de saúde e as redes públicas e inclusivas de ensino.
Palavras-chave: Artesanias do Pensamento. Mulher Preta. Pedagogia. Pes-
quisa. Extensão.
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INTRODUÇÃO

Esta escrita traz narrativas de uma graduanda do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, que ao ser a primeira da sua família a chegar na universidade pú-
blica, percorre seu processo formativo como educadora, por meio da 
extensão e pesquisa, passando a se compreender como pesquisadora 
de produtividade, a partir da iniciação científica. Atua como pesquisa-
dora em projeto de pesquisa que se sustenta através das artesanias 
do pensamento, e vai em redes e entre coletivos, construindo uma 
sustentação filosófica da diferença, afirmando um modo de existir na 
contemporaneidade autoafirmado na potência de diferir e criar teias, 
redes, presenças e paisagens vivas (GAI; MATOS, 2020).

Os conceitos de artesanias do pensamento e de narrativas 
em saúde e educação especial, estão sendo trabalhados a partir da 
pesquisa Entre: Artesanias da Diferença (encontros com os modos de 
existir, narrar e aprender com a deficiência e a loucura), e do Projeto 
de Extensão Universitária Entre: Artesanias da Diferença, ambos 
vinculados à Faculdade de Educação, que são coordenados por um 
grupo de mulheres pesquisadoras. Diante disso, propondo colocar em 
movimento as narrativas do contemporâneo, essa escrita-relato arte-
saniará com o que muito tem inquietado uma certa sociedade: Uma 
mulher preta. Uma mulher preta e universitária. Uma mulher preta, 
universitária e educadora em formação. Uma mulher, preta, univer-
sitária, educadora em formação, extensionista e pesquisadora. Uma 
mulher, preta, universitária, educadora em formação, extensionista, 
pesquisadora e trabalhadora na área da saúde mental coletiva de um 
Centro de Atenção Psicossocial de Porto Alegre-RS (Caps).
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METODOLOGIA

Utiliza-se a Artesania do Pensamento (GAI; MATOS, 2020) como 
metodologia para escrever sobre experiências à procura (PAIM, 2018), 
com vontade de encarar o contemporâneo, dobrando, desdobrando, 
produzindo torções numa história de vida. Narrar uma escrita-relato 
com as artesanias do pensamento diz respeito a uma passagem, “[...]
diz de uma necessária produção de abertura para referências teórico-
-metodológicas desde a filosofia, à literatura, à poesia e ao ordinário 
dos dias de quem narra e aprende” (GAI, 2019, p. 3).

Vou ao encontro das artesanias, ou elas vêm ao meu encontro, 
buscando outros modos de produzir uma escrita em educação. Busco 
um espaço de escrita baseado na coragem da verdade (FOUCAULT, 
2011). Busco um espaço de escrita que reconheça que a autoria 
desse texto não é apenas minha. Este texto, embora escrito pelas 
minhas mãos, é narrado por todos aqueles e aquelas que atravessam 
e compõem as minhas vivências pessoais, as minhas vivências como 
aluna do ensino público, desde a educação infantil até a graduação, 
as minhas vivências como professora de crianças pequenas, as minhas 
vivências de ensino, pesquisa e extensão na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Uma artesania do pensamento também é composta pela an-
cestralidade e reconhece que todos aqueles que me antecederam em 
tudo aquilo que eu faço e vivo são partes essenciais no processo de 
uma narrativa presente. Parece-me necessário ressaltar estas questões 
em tempos de silenciamento das experiências de corpos pretos, em 
tempos em que o conhecimento acadêmico se fecha mais ainda para 
a centralização de uns e não de outros. As artesanias do pensamento 
utilizadas neste texto aparecem cada vez que o quadrado se transfor-
ma em círculo, permitindo um olhar, um olhar-se, um olhar-nos.
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 A artesania do pensamento requer saber bordar, saber 
fazer sopa, saber fazer mexido de feijão e arroz, saber 
olhar para todos os lados. A partir do que sobra, das mis-
turas da vida, do que em meio à vida se faz, produz-se 
pensamento e escritura. O que se pensa se enuncia, se 
vocifera, se informa, se repensa, neste caso se escreve 
(GAI, 2014, p. 223).

DISCUSSÃO E RESULTADO

GRADUAÇÃO: O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA(S)

Em 2017 chego na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e início a minha graduação na Licen-
ciatura em Pedagogia e passo a entender o ato político que é ocupar 
uma Universidade pública, principalmente por meio de seus sistemas 
de Cotas. Eu. Preta. Preta. Eu. Renda Inferior. Eu. Preta. Preta pobre. 
Mulher preta. Cheguei!

Cheguei e passei a viver torções na minha graduação ao perce-
ber que todo aquele conhecimento acadêmico só faz sentido se tiver 
sentindo, o que é redundante sim. Sentindo a minha Escrita poesia (GAI, 
2015; GAI; MATOS, 2020), sentindo os diferentes modos, os diferentes 
espaços, as diferentes maneiras de se fazer educação de qualidade, 
que respeite os indivíduos e suas subjetividades. Assim criei e experi-
mentei o encontro e o trabalho de extensão e pesquisa, assim como 
a minha formação, em Redes. Fui para o campo e me encontrei com 
professoras e crianças de uma escola de educação integral do campo, 
em um assentamento agrário em Nova Santa Rita-RS. Anotações da 
autora no ano de 2017, primeiro ano de graduação em Pedagogia: 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa: Pega a BR, entra 
na estrada e vai. Desce do carro, abre a porteira, entra na escola. O 
cocoricó dos galos te dão boas-vindas.
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O campo na escola do campo é enorme e nos convida a correr. 
O chão do refeitório nos convida a sentar por ali mesmo e diante disso, 
nós convidamos as crianças a cantar. Que intervenções faz um edu-
cador que sai do urbano e vai para o rural? Que intervenções faz um 
educador em um espaço que provoca a escuta? Que intervenções faz 
um educador? (Grifo do autor). É ele quem faz? Ou são as crianças? Ou 
são os espaços? Podemos dizer que o educador escuta, dá um som ou 
um tom e observa, brinca, se aprochega, deixa os pés tocarem o chão e 
toca o toque das vivências daquele espaço. Ele vai até o galinheiro que 
foi construído pelas famílias da escola e também escuta as histórias. 
Histórias das crianças chegando na escola com uma galinha embaixo 
dos braços para o novo galinheiro. Histórias das visitas-passeio que 
as crianças fizeram na sua própria comunidade rural. Que importante 
essa aproximação! Que importante é ter uma comunidade que se abre 
para a escola! E no meio da tarde alguém pega o violão e cantamos 
com as crianças, mas também nos encantamos com elas ao escutar-
mos os versos de: “Não vou sair do campo para poder ir para a escola. 
Educação do campo é direito e não esmola”, música de Gilvan Santos. 
A educação no Rui como em toda escola do campo é um forte suporte 
no processo para a reconquista da cidadania perdida devido à exclu-
são social daqueles que constroem o Movimento Sem Terra no Brasil 
(MST). Que intervenção faz um educador que sai do urbano e vai para 
o rural? (Grifo do autor).

Figura 1 – Os cantos do campo.
Fonte Arquivo das autoras.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ENTRE ARTESANIAS DA 
DIFERENÇA, ENTRE PEDAGOGIAS DA DIFERENÇA 

Com o aroma do campo e com vontade de artesaniar com o 
sensível, com a terra, com as pedrinhas e com barquinhos, em 2018, 
passo a viver a extensão universitária. Viver a extensão é viver a acade-
mia para fora da caixinha, é devolver à comunidade o que é dela: a uni-
versidade pública! Devolvi à comunidade, que me oportuniza estudar 
nesta universidade, por meio do Programa de Extensão Geringonça 
(Pedagogias. Ecologias da vida. Sustentabilidade), uma pedagogia das 
diferenças, produzindo com a comunidade o bem-viver e territórios 
do brincar inclusivos. O “Geringa”, assim apelidado carinhosamente 
por nós, por meio de suas ações e intervenções em espaços educa-
tivos, tem como princípio arrancar sorrisos, sentimentos, emoções e 
motivações em suas ações, que integram pedagogias, artes, poesia, 
saúde, diferença e inclusão na universidade e em espaços educacionais 
formais ou não. Ser “Geringa” é instigar mudanças em nós mesmos, 
com o outro, a educação, a natureza, a vida. A experimentação através 
das Pedagogias Geringonça me permitiu vivenciar as dimensões de 
um jogo que é filosófico, político e múltiplo em seus fundamentos, 
por meio de teorias que se reúnem para criar práticas integrativas e 
promotoras de saúde e bem-viver.

Em 2018 além de continuarmos fortalecendo laços com a Escola 
Municipal, de ensino integral do campo, Rui Barbosa, de Nova Santa Rita, 
ampliamos nossa rede firmando parcerias e propondo ações em dois 
espaços educativos de Porto Alegre-RS. Na Escola Municipal Especial de 
Ensino Fundamental Elyseu Paglioli, que atende crianças e jovens – de 0 
a 21 anos – com necessidades educativas especiais, de diversos bairros 
da cidade, e também no Centro de Atenção Psicossocial do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre – Caps II HCPA – que oferece tratamento para 
pessoas que sofrem com transtornos mentais graves, onde profissionais 
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da área da Psiquiatria, Enfermagem, Educação Física, Terapia Ocupacio-
nal, Serviço Social, Educação e Psicologia atuam juntos.

Anotações da autora e do coletivo de estudantes participantes 
do Projeto Geringonça em 2018: Encontro do dia 4 de julho, quarta 
– ida ao Caps: Dia frio. Nós (Mariana, Matheus, Aline e Vic) fomos ao 
Caps Hospital de Clínicas pela primeira vez levar a oficina do Gerin-
gonça para jogar-aprender-compartilhar com os usuários. A artista da 
vez foi Lygia Clark (CLARK, 2021), assim como na Emeef Elyseu Paglioli 
(assim funciona: um artista é apresentado uma vez nos dois lugares 
diferentes; as propostas de jogos são as mesmas nos dois lugares, 
havendo mudanças quando sentimos que é necessário).

Chegando lá, nos apresentamos com a dinâmica dos fios, onde 
passávamos uns para os outros, amarrando um pedaço no dedo, fa-
lando o nome e algo que gostasse, para no final formar uma grande 
teia. Assim como na escola, fizemos várias estações com os diferentes 
materiais que levamos: um canto para os tecidos, um canto para as 
sacolas, um canto para as tiras de papel. Ao som de playlists que mon-
tamos, começamos a dançar com as sacolas plásticas de vários jeitos, 
na cabeça, nas orelhas, no pé, inflando, amarrando, jogando como 
bola; depois dançamos e andamos com os pedaços de papel e com os 
tecidos, respectivamente.

Eles se mostraram muito animados com as atividades, criando 
formas novas de mexer com os materiais, rindo, prestando atenção.
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Figura 2 – Com Lygia. 
Fonte: Arquivo das autoras.

Encontro do dia 6 de julho, sexta – Ida à Emeef Elyseu Paglioli: 
Outro dia frio. Neste dia a equipe Geringa levou o artista-amigo Hélio 
Oiticica, que coincidentemente (ou não) foi muito amigo de Lygia Clark 
– eles até se trocavam cartas. O homem nos chamou a atenção por 
suas ligações com formas geométricas e tecidos, tendo obras baseadas 
em desenhos de vários alinhamentos, como quadrados, triângulos, 
abstrato, e tudo sempre com cores muito vivas, o que marca uma de 
suas obras mais famosas: os Parangolés – grandes pedaços de tecidos 
que, solo ou junto a outros grandes tecidos, formavam espécies de 
capas, com fotos, desenhos, textos, que tinham o objetivo de trazer o 
espectador para o espetáculo, sendo Parangolé, vestindo Parangolé, 
dando vida ao Parangolé, proporcionando sentidos, expansão das 
sensações e modos de ver-ser arte.

Assim, inspirados nas obras e motivos, criamos as atividades 
deste dia, com os seguintes materiais: fitas adesivas, papel pardo, ca-
netinhas, gizes, lápis, e claro, grandes tecidos. Na escola, penduramos 
os tecidos por várias partes da sala, e no chão fizemos diferentes tipos 
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e tamanhos de formas geométricas abstratas e não abstratas com as 
fitas adesivas. A primeira proposta foi que observássemos o que havia 
na sala e no chão; depois de observado, tínhamos que brincar com as 
formas desenhadas, andando por cima das linhas, andando por dentro 
das formas, por fora das formas, pulando entre uma e outra, o que 
surgisse de ideia fizemos. Eles gostaram demais, foram vários desafios 
e foi um jeito de nos reconhecermos uns aos outros.

Depois disso, entregamos a eles e a nós pedaços grandes de pa-
pel pardo, e neles sugerimos fazer desenhos das formas geométricas 
do chão e quais mais quiséssemos criar, com muitas cores e jeitos. Em 
seguida apresentamos o amigo Oiticica, e explicamos que estávamos 
desenhando no papel porque aquilo seria o nosso Parangolé! Dobra-
mos os papéis ao meio e fizemos rasgos para que entrasse a cabeça e 
ficasse no corpo como um “manto”, o que nos permitiu vestir, mexer, 
dançar, sentir as nossas obras enquanto músicas animadas enchiam a 
sala de alegria. E como última dinâmica, cada pessoa pegou um tecido 
que estava pela sala, e assim dançamos e sacudimos e compartilha-
mos os tecidos que tomaram vida nas mãos dos alunos e nas nossas. 
Depois, amarramos as pontas de todos os tecidos uns nos outros, for-
mando uma outra grande teia, simbolizando o que já havíamos visto e 
o que estávamos vendo. Conexões, cores, dança, compartilhamento. 
Foi um dia de alegria para eles, gostaram muito e responderam com 
seus jeitinhos às propostas, recebendo, entendendo e até quebrando 
barreiras que outras pessoas não esperavam para aquele momento. 
Nos sentimos gratos por termos feito parte disso.

Figura 3 – Parangolés. 
Fonte: Arquivo das autoras.
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Esses são os espaços escolares e espaços não escolares que se 
encontram com as diferenças e com a loucura. Encaro esses meses de 
oficinas pelo Projeto Geringonça como uma imersão nesses dois locais 
que lidam e permitem a cada indivíduo viver a sua subjetividade, a 
sua loucura. Por meio desse encontro entre educação, saúde mental, 
artesanias da diferença e do pensamento algo reverberou em mim, 
despertando a minha atenção para a arte como linguagem, que nos 
permite fazer rasgaduras com os estigmas, dobraduras com os corpos 
e amassos de possíveis esperados. “Impressões alinhadas a precon-
ceitos são coladas nesses corpos e, invariavelmente, são combinações 
falsas de diagnósticos esfaceladores e que não nos servem ao trabalho, 
ao encontro, às artes integradas, à artesania do pensamento, à saúde e 
à educação” (GAI; MATOS, 2020).

Até Junho de 2020 atuei de perto com o Geringonça, com esses 
múltiplos e corpos. Vivi o jogo dos encontros, o jogo do corpo que-
brado, arranhado, inteiro, jogo do corpo denúncia, do corpo amado e, 
entendi um pouco mais sobre o jogo da vida. O jogo da luta antimani-
comial, que não enclausura, que garante o direito à liberdade de ir e 
vir, de viver sua identidade com toda sua complexidade e estranhezas 
e vida.

BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: A PESQUISA ENTRE 
ARTESANIAS DA DIFERENÇA

Da estranheza ao amor, em 2020, diante da pandemia da co-
vid-19 e com as perdas significativas na área da saúde mental e educa-
ção especial, ingresso na pesquisa como bolsista de iniciação científica 
do Entre: Artesanias da Diferença (encontros com os modos de existir, 
narrar e aprender com a deficiência e a loucura), coordenadora pela 
Doutora em educação, Daniele Noal Gai.
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Respirei quando iniciei a iniciação científica e fui provocada, jun-
to com outras mulheres pesquisadoras como Paula Cadore (Terapeuta 
Ocupacional e trabalhadora em um Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Droga), Sônia Lemos (Psicóloga e professora na Universidade 
Estadual do Amazonas) e, Daniele Noal Gai (Doutora em educação e 
professora da Faculdade de Educação/UFRGS). Iniciamos conversas, 
estudos, pesquisa e planejamento, nosso objetivo naquele ano era 
reunir o Norte e Sul do Brasil, os Pampas e a Floresta num movimento 
de Escutações e Conversação (GAI; MATOS, 2020) com educadores 
especiais, pedagogos, graduandos e profissionais da educação e da 
saúde, que atuam com a deficiência e com a loucura.

O Entre, nome abreviado ou mais usado por nós e nossa Rede 
para nomear o nosso projeto de pesquisa e extensão, entrecruza o 
que eu já vinha me dedicando a estudar por meio da extensão: arte, 
saúde e educação; com atenção à deficiência e à loucura. A pesquisa 
tem como objetivo produzir narrativas acerca dos modos de existir 
(DELIGNY, 2015) e aprender com a deficiência e com a loucura a fim 
de modificar processos e práticas em saúde mental e em educação 
especial no âmbito das redes de saúde e ensino, aproximando-se de 
profissionais que são referências nos seus campos de atuação para 
compreender essas práticas e narrativas. Uma Pesquisa que também 
entende os extensionistas, estagiários e bolsistas como profissionais 
que estão em processo de atuação e formação na área da educação e 
na área da saúde, e os convidada a encontros sistemáticos para estas 
experiências acontecerem em Rede e para além de seus currículos de 
curso de graduação ou pós-graduação.

Em 2020 nos dedicamos a escutar os relatos conjuntorias com 
arte e saúde em tempos de pandemia do coronavírus, foi um ano 
com inúmeras divergências e confrontos relacionados aos cuidados 
sanitários e sociais. A partir disso, dos nossos encontros de Escutação 
e Conversação, afirmamos que há uma grande perda de experiências 
coletivas e sociais, especialmente pelo necessário isolamento social 
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que a severidade da covid-19 demandou a toda a comunidade. Os 
prejuízos foram e estão sendo analisados, porém, podemos ressaltar o 
impacto na saúde mental, que atinge diretamente a aprendizagem dos 
estudantes e professores; e no caso da saúde, dos usuários do Sistema 
único de saúde (SUS) e dos profissionais da linha de frente do combate 
e atenção em saúde frente ao coronavírus. 

Foi possível entender a emergência de uma artesania do pensa-
mento, que cria ferramentas para afirmar, expandir e seguir a vida – na 
reunião para a escuta e acolhida desses profissionais. Como aluna da 
graduação, que desde o início procurou viver as torções da academia, 
percebo o quanto tem sido significativo ser bolsista-pesquisadora, na 
área da educação e saúde, para o meu processo formativo. Entender 
que essas áreas não se desconectam e poder visualizar, compartilhar 
e produzir potências juntamente com outros pesquisadores, traba-
lhadores da saúde, da educação, com alunos de diferente campos de 
atuação e com os próprios usuários da saúde mental, me torna uma 
educadora com vontade e aberta “[...] ao ordinário dos dias de quem 
narra e aprende com a deficiência e a loucura” (GAI, 2019).

Figura 4 – Rastros. 
Fonte: Arquivo das autoras.

PINGOS E RESPINGOS: VIVER A PEDAGOGIA, A PESQUISA E 
A EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE

Viver o ensino, a pesquisa e extensão pela ética da artesania 
no pensamento, me provoca a pensar em práticas pedagógicas do 
cuidado em educação e saúde. Ao abrir essa caixola-relicário percebo 
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que essa escrita-relato denuncia o que a alguns anos já vem sendo 
apontado por alguns trabalhadores e pesquisadores da loucura e dos 
diferentes modos de existir (DELIGNY, 2015): Há uma perda. Tanto para 
os profissionais atuantes como para os usuários do sistema público de 
saúde. Há sempre uma reivindicação. Há sempre um tensionamento 
necessário. As nossas narrativas sempre apontam para uma leitora de 
composição com a escuta, com os cacarecos e subjetividades. Nunca à 
espera de um resultado possível mas sim de uma mobilização durante 
o processo, tanto na escola como nos espaços não escolares. É preciso 
abertura. Em tempos de retrocesso, preconceito e exclusão, é preciso 
encontrar as brechas e frestas para que possamos produzir rasgaduras 
(GAI; MATOS, 2020) com as manifestações patológicas que visam uni-
ficar os corpos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerações finais para este texto com artesanias do pensa-
mento de uma Mulher Preta, que poderiam ser facilmente colocadas 
como considerações iniciais de uma longa jornada. Ao analisar esse 
artigo você irá perceber que inicio apresentando a mulher preta que 
sou e a vitória que é ocupar uma vaga em uma universidade pública. 
Julgo necessário fazê-lo, pois procuro somar aos outros pretos e pretas 
que produzem conhecimento, que relatam as suas experiências em 
seus campos de atuações, que publicam artigos na academia, mas que 
também buscam brechas para compor com o sensível, com narrativas 
poético-amorosas.

Como mulher preta busco habitar e compor em todos aqueles 
espaços que me dão vontade e que não me convocam a sempre estar 
falando de uma pauta racial, que é necessária e que no fim sempre 
aparecem nas escolhas das minhas práticas pedagógicas, mas, acredito 
que tão necessário quanto estar sempre refletindo o racismo estrutu-
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ral, é preciso abrir espaços e ver o preto falar sobre saúde, artes, edu-
cação, linguagem, matemática, geografia […]. É preciso abrir espaços 
para a preta e o preto, pesquisadora e pesquisador, falar sobre o que 
quiser, sobre o que produz e suas experiências. Representatividade é 
sobre isso.
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PARTE VI

PRÁTICAS DE ENSINO



OS MATERIAIS NARRATIVOS E  
A PRODUÇÃO CURRICULAR:  

DESAFIOS E POSSIBILIDADES1

Ilana Maria Bittencourt Martins
Marina dos Santos Rocha

Sophia Wolff Castro

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz parte do projeto Os materiais narra-
tivos e a produção curricular: desafios e possibilidades do grupo de 
pesquisa e extensão Conversas entre professores: alteridades e sin-
gularidades (ConPAS). O grupo ConPAS, coordenado pela professora 
Graça Reis, que trabalha, hoje, em parceria com o Complexo de Forma-
ção de Professores, uma política de formação inicial e continuada da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que articula as escolas e 
a universidade, buscando fazer dialogar os conhecimentos produzidos 
nestes espaços. 

Diante de um cenário em que se busca cada vez mais “encaixar” 
o trabalho docente dentro de burocracias curriculares, buscando redu-

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota das organizadoras).
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zir suas práticas e vivências somente à técnica por meio de pacotes 
de serviços (cartilhas, e materiais já prontos, muitas vezes vendidos 
por fundações e ONGs) oferecidos pelas secretarias de educação, com-
preendemos ser fundamental escutar a voz docente. Nesse sentido, 
as pesquisas que envolvem as narrativas e a produção de materiais 
narrativos têm nos mostrado que existem experiências curriculares 
diversas, formadoras e emancipatórias que não estão nos “manuais de 
ensino”. Sendo assim, nosso grupo busca, principalmente, comparti-
lhar relatos de experiências vividas de professores/as da rede pública, 
de forma a desinvisibilizar os saberes e narrativas presentes nestes 
relatos, que não são considerados importantes de serem estudados 
e analisados pelas pesquisas quantitativas. Temos percebido que, ao 
narrarem sobre as próprias práticas, os docentes têm a possibilidade 
de refletir sobre o encontro teoria-prática e se perceberem autores de 
suas práticas. Aprendem, assim, com a experiência, dele e do outro, te-
cendo aprendizagens a partir daquilo que os envolve e que produzem 
cotidianamente em suas salas de aula

A narrativa tem se mostrado, para nós, como possibilidade de 
documentar estas experiências, tanto por meio das escritas de textos 
narrativos, quanto das filmagens das conversas realizadas, assim como 
pela realização das entrevistas narrativas que produzimos. 

O projeto Os materiais narrativos e a produção curricular: 
desafios e possibilidades tem parcerias com grupos de pesquisa das 
universidades Unirio, Unesa, Uerj/FFP – Uerj/Maracanã, Instituto 
de Educação da Universidade de Lisboa e por meio do Complexo de 
Formação de professores, com as escolas da Rede pública de ensino 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com este projeto, realizado durante o 
período da pandemia, buscamos recolher narrativas de experiências 
de diferentes formas, produzindo um site, um livro e vídeos curtos. 
Nossos estudos concentram-se nos currículos que são produzidos nos 
cotidianos das escolas, a formação docente a partir do espaço-tempo 
das escolas e na produção acadêmica sobre estes temas.
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O grupo de pesquisa ConPAS, antes da pandemia, mantinha 
suas reuniões quinzenalmente no Colégio de Aplicação da UFRJ, 
localizado na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Com as circunstân-
cias, devido à covid-19, fomos impossibilitados de estarmos juntos 
presencialmente, mas os nossos encontros continuam acontecendo 
virtualmente, sem perder essa essência: conversar, dialogar e trocar 
sobre narrativas docentes. Os cotidianos escolares são repletos de 
experiências. Os docentes são repletos de experiência. Os docentes 
em formação buscam, se inspiram e refletem sobre essas experiências. 
Valorizar estes conhecimentos faz parte do nosso projeto de pesquisa. 
A pesquisa narrativa, o ato de narrar a experiência, como já dito, nos 
permite voltar nosso olhar com atenção ao que foi vivido, ao que foi 
experienciado. Então, é na busca de estudar, pesquisar, compreender 
as narrativas docentes que nos encontramos a cada 15 dias para o 
evento criado nesse período, denominado Conversas com....

Conversas com… é um evento organizado pelo nosso grupo, em 
parceria com o grupo de pesquisa Ecologias do Narrar, coordenado pela 
professora da Faculdade de Educação da UFRJ, Patrícia Baroni, que foi 
tecido durante este período pandêmico2 que estamos atravessando. 
Este evento busca conversar sobre narrativas nas pesquisas em educa-
ção. As conversas são compostas pelos convidados, o encontro virtual 
possibilitou que dialogássemos com pessoas de fora da UFRJ e até 
mesmo de outros estados e de outro país e pelos nossos dois grupos: 
o ConPAS e o Ecologias do Narrar. Esses encontros também contaram 
com a participação de pessoas que se inscreveram no evento a partir 
das divulgações em nossas redes sociais. Assim, tivemos a presença 
de diferentes professores das Redes Municipais de Escolas do Rio de 
Janeiro. Nossas reuniões têm como proposta conversas horizontais, 

2  Em 2020, a pandemia da covid-19 atingiu diversos países do mundo, obrigando-os 
à criação de protocolos preventivos da propagação do vírus. No Brasil, a partir de 14 
de março, vários estados estimularam a quarentena e determinaram o fechamento 
de espaços e instituições onde poderia haver aglomerações.
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onde entendemos que, ensinamos e aprendemos a todo o tempo, 
afetando os outros e sendo por eles afetados também. Os encontros 
foram gravados e estão sendo transcritos pelas bolsistas de extensão. 
Parte dessas gravações são cortadas e editadas pelas bolsistas Pibiac 
(Programa de Bolsas de Iniciação Artística e Cultural), gerando vídeos 
curtos que estão sendo postados em nosso canal do YouTube.

OBJETIVOS

O objetivo principal do presente trabalho é apresentar o traba-
lho realizado pelo Projeto Os materiais narrativos e a produção curri-
cular: desafios e possibilidades, que busca valorizar os conhecimentos 
docentes a partir da troca de experiências, que é feita por meio de 
relatos e materiais narrativos que contam sobre as práticas docentes 
dotadas de subjetividade, percepções, afetos, singularidades e refle-
xões próprias, principalmente diante das circunstâncias da covid-19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Produzir conhecimentos acerca do campo da Educação 
por meio do encontro entre professores dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental da rede pública e professores do 
Ensino Superior;

• potencializar reflexões sobre a produção curricular nas 
salas de aula;

• produzir materiais narrativos que sirvam para pesquisa e 
reflexão da prática docente;

• produzir conhecimentos a partir das narrativas orais e escri-
tas compartilhadas nos encontros; 

• promover o (re)conhecimento das narrativas como evidên-
cias de autoria docente; 
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• valorizar as subjetividades, os afetos, as particularidades de 
cada narrativa;

• contribuir para a ampliação do debate acadêmico e escolar 
a respeito das relações entre experiências, conhecimentos 
e autoria; 

• ampliar as redes de interlocução entre os professores en-
volvidos investindo em lógicas mais solidárias e coletivas de 
produção de conhecimentos;

• promover uma maior integração entre escola e universidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

Partimos da compreensão de que aprendemos e nos formamos 
em diferentes espaços-tempos (REIS; GARCIA, 2014) e, portanto, as 
nossas reuniões e os materiais que produzimos (filmes, memoriais, 
livros etc.) em que compartilhamos as narrativas docentes também 
se configuram como esse espaço-tempo de formação. Acreditamos 
também, por isso, que nossas reuniões são espaço-tempo virtual de 
formação onde os participantes têm a oportunidade de “reforçar um 
sentimento de pertencimento à profissão e de identidade profissio-
nal que é importante para que se aproximem das possibilidades de 
reconhecimento de sua autoria e autonomia no fazer-pensar docente” 
(REIS; OLIVEIRA, 2018, p. 70).

METODOLOGIA

A metodologia dessa pesquisa se baseia nos relatos escritos e 
orais de professores, que são partilhados em rodas de conversa e suas 
respectivas experiências e histórias de vida. Essa abordagem narrativa 
experiencial e biográfica é utilizada ao mesmo tempo como uma me-
todologia de formação e de pesquisa. Como método, compartilhar ex-
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periências parece fundamental para o trabalho que será desenvolvido, 
pois, além de possibilitar um sentimento de pertencimento aos profes-
sores, desinvisibiliza suas práticas e os afetos, dinâmicas e reflexões, 
enfim, os saberes envolvidos. Para ter acesso aos materiais narrativos, 
divulgamos em nossas redes socais um formulário de inscrição para 
quem se interessasse em participar do projeto nas seguintes opções: 
narrativa oral gravada, narrativa visual oral filmada e entrevista, feitas 
pelas bolsistas Pibiac do projeto, ou na opção de narrativas escritas e 
imagéticas, organizadas pelas bolsistas Pibic. As narrativas estão sendo 
publicadas em nosso varal virtual, na plataforma Padlet. 

O trabalho com as narrativas docentes é um procedimento 
metodológico que busca entender com mais vigor o cotidiano dos 
docentes, sua práxis, sua cultura e seus conhecimentos. É a partir da 
análise de suas posturas, seus processos de aprender e ensinar, 

RESULTADOS

Apesar do evento Conversas com… ter seu início e fim em 2020, 
nossos estudos sobre narrativas em pesquisas educacionais não ces-
saram. Continuamos com nossos encontros quinzenais pelo ConPAS, 
dessa vez sem convidados, para estudarmos e conversarmos sobre 
este tema. O projeto de pesquisa Os materiais narrativos e a produção 
curricular: desafios e possibilidades segue em andamento, recebendo 
narrativas docentes e estudando-as.
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES 
SOBRE O ATO DE ENSINAR: COMO 

RESSIGNIFICAR A FORMAÇÃO DOCENTE 
POR MEIO DA MEDIAÇÃO

Tatiele Nascimento Santos

RESUMO 
O presente artigo é fruto de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvi-
da com ênfase em formação de professores, atos de currículo e autonomia 
pedagógica. Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa que teve como 
objetivo analisar as concepções dos professores formadores dos cursos de 
licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs, a fim de 
propor novas modalidades de ressignificar a formação docente por meio da 
mediação. A pesquisa é baseada no método hermenêutico o qual se relacio-
na diretamente com a interpretação e com a compreensão dos fenômenos, 
das atitudes e dos comportamentos humanos, dos textos e das palavras. Para 
a realização e concretização da presente pesquisa foi utilizado como disposi-
tivo de coleta de informações relatos de experiências, apreendidos em uma 
entrevista coletiva feita a professores formadores dos cursos de licenciatura 
em música, pedagogia, filosofia e letras. Como fundamentação teórica foi 
utilizada as contribuições dos seguintes autores: Costa e Fofonca (2017), 
Freire (2003), Furtado (2016), Gadamer (2005) e Palmer (2006). A pesquisa 
possibilitou refletir as experiências dos professores formadores, no sentido 
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de compreender o termo “ressignificar” para formação docente, por meio do 
ato de ensino que se concretiza na mediação. 
Palavras-chave: Formação Docente. Mediação. Ato de Ensino.

INTRODUÇÃO 

Ao adentrar no universo da formação docente, chega-se a uma 
possibilidade de estar lidando com uma atividade complexa, pois ao 
formar esse profissional da educação se tem a consciência de que se de-
volvem à escola sujeitos responsáveis pela formação de novos cidadãos. 
Aos professores formadores, estes carregam consigo a difícil missão de 
se responsabilizar não apenas por uma formação teórica de qualidade, 
mas também a missão de conscientizar esses futuros docentes sobre a 
importância de se ter uma formação, sobretudo, humanizada. 

Sabe-se que professores formadores estiveram e permanecem 
na condição de aluno em formação para enfim exercer a docência. 
Essa formação influencia na construção da identidade docente dos 
sujeitos. Por essa razão, é importante frisar que quem forma tem como 
instrumentos para o ensino o ato de ensinar e a mediação. Estes dois 
termos se fazem presente na prática pedagógica do professor forma-
dor e, consequentemente, essa prática traz consigo a responsabilidade 
de conduzir os licenciados à construção da identidade docente.

Diante disso, a pesquisa que embasa o presente trabalho 
propôs discutir a relação do ato de ensino e da mediação durante a 
formação docente e como esses instrumentos utilizados na prática 
pedagógica do professor redimensiona a construção da identidade 
docente dos futuros educadores. Vale ressaltar que, conta-se com a 
concepção de professores formadores dos cursos de licenciatura em 
música, pedagogia, filosofia e letras da Universidade Estadual de Feira 
de Santana – Uefs. 
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Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar as concepções 
dos professores formadores, a fim de refletir sobre novas metodo-
logias, que possam surgir, a partir da reflexão de como ressignificar 
à formação docente por meio da mediação. Este objetivo permite 
centralizar o nosso olhar a uma temática tão fundamental – Formação 
Docente – visto que a formação deste profissional da educação é de 
extrema importância, uma vez que este é um sujeito responsável por 
educar e formar para a vida futuros profissionais. 

Sendo assim, o presente trabalho está estruturado em quatro 
partes. A primeira, já exposta aqui, é a introdução na qual foi apresen-
tado o contexto em que se deu a pesquisa, a justificativa, a relevância 
e o objetivo da mesma. A segunda parte foi intitulada métodos e foi 
descrito o percurso metodológico utilizado como embasamento da 
análise. Por conseguinte, será apresentada a discussão sobre a temáti-
ca proposta e os resultados da pesquisa. Desse modo, estão expostas 
as considerações finais em que se apresentou o resultado da pesquisa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa pela qual surgiu o presente artigo é baseada no mé-
todo hermenêutico o qual se relaciona diretamente com a interpretação 
e com a compreensão dos fenômenos, das atitudes e dos compor-
tamentos humanos, dos textos e das palavras. Nesse método, não se 
busca separar a interpretação do conteúdo por quem o acessa. Nessa 
perspectiva, para compreender o significado mais profundo de textos e 
palavras, faz-se necessário investigar na sua totalidade os três elementos 
que compõe o processo hermenêutico: o autor, o texto e o leitor. 

A palavra hermenêutica é definida por Palmer (2006) como a 
ciência da compreensão, que zela pelas estruturas existenciais que 
envolvem a ação humana, no sentido de revelar o que parece familiar, 
questionando e trazendo os desdobramentos de uma tradução.



408COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

De acordo com Gadamer (2005, p. 489),

[...] todo compreender é sempre algo mais que a mera 
compreensão. Nós partimos do conhecimento também 
de que a compreensão que se exerce nas ciências do 
espírito é essencialmente histórica, isto é, que também 
nelas, um texto só pode ser compreendido se em cada 
caso for compreendido de uma maneira diferente.

Dessa forma, o método hermenêutico tido como base para a 
presente pesquisa, considera as particularidades desses sujeitos, e 
compreende o conteúdo de suas narrativas, de forma interpretativa. 

Para a realização e concretização da presente pesquisa, além de 
todo referencial teórico estudado, foram utilizados como dispositivos 
de coleta de informações, relatos de experiências de professores for-
madores dos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Feira 
de Santana – Uefs, apreendidos em uma entrevista coletiva realizada 
pelo Google Meet. A entrevista coletiva contou com a presença de cin-
co professores formadores dos respectivos cursos: Música, Pedagogia, 
Filosofia e Letras. Esse momento de coleta de relatos de experiências 
foi demarcado por dez perguntas, referentes à mediação, atos de en-
sino e prática pedagógica, que eram lançadas ao grupo e respondidas 
sem necessariamente uma ordem especifica. 

Segundo Gadamer (2005, p. 407), “atualmente a hermenêutica 
é a teoria metodológica da investigação das ciências do espírito” e foi 
a partir dessas considerações do referido autor que as interpretações 
dos relatos de experiências foram feitas, considerando assim as par-
ticularidades de cada sujeito entrevistado, respeitando seus traços 
históricos e analisando não apenas o discurso teórico, mas, sobretudo, 
a humanidade que compõe a identidade docente de cada professor 
formador entrevistado. 

As entrevistas são muito mais do que meros relatos e através 
delas é possível compreender com uma maior amplitude o contexto 
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da temática estudada, bem como (re)conhecer o mundo do próprio e 
dessa forma, baseado no método hermenêutico, que os relatos de ex-
periências foram analisados de modo compreensivo e interpretativo. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Sabe-se que o professor transporta consigo rotineiramente a 
responsabilidade de que ser esse profissional é ter um papel funda-
mental na vida dos seus alunos. Dessa forma, a decisão sobre como 
deve ser a formação de professores gera impacto no plano educacional 
da nação brasileira. Diversas são as mudanças que ocorrem frequen-
temente nas estratégias de ensino e aprendizagem. Por esse motivo, 
os docentes dos cursos de licenciatura devem dialogar com os futuros 
professores, com vistas ao entendimento de uma nova realidade da 
sala de aula que pode surgir, atuando como mediadores e estimulado-
res da aprendizagem. 

Apesar de saber que os alunos possuem a responsabilidade de 
conduzir o próprio processo de aprendizagem, o docente ao ensinar o 
licenciando não apenas transmite saberes técnicos, mas também possui 
a função de orientar esses estudantes nesse processo de internalização 
de troca de conhecimento. Por meio do ato de ensinar o professor for-
mador pode ressignificar a formação docente por meio da mediação, 
e esse processo requer a compreensão de que, majoritariamente, a 
prática pedagógica do professor serve como inspiração e influência na 
construção da identidade docente para esses futuros educadores. 

Dessa maneira, os docentes, por meio do ato de ensinar que 
se concretiza na mediação, precisam traçar maneiras de como ressig-
nificar a formação docente por meio da prática pedagógica, a fim de 
influenciar positivamente na construção da identidade do profissional. 

Sendo assim, a fim de descobrir e delinear possibilidades para 
ressignificar a formação docente, por meio da mediação, foram feitas 
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algumas perguntas aos professores formadores sobre a concepção dos 
mesmos a respeito do que seja ato de ensino e mediação. Inicialmente, 
foi questionado aos entrevistados o que significa o ato de ensino para 
eles e como os mesmos concebem a prática pedagógica e as entrevis-
tadas JN, JG e FR responderam o seguinte:

Você coloca a prática pedagógica e o ato de ensinar e 
eu respondo que a minha prática pedagógica eu vejo 
que ela tá intrinsecamente ligada ao ato de ensinar, não 
esse ato de ensinar naquela perspectiva que Paulo Freire 
diferencia muito bem da educação bancária, não é de 
depositar nesse aluno, de transferir pra (sic) esse aluno, 
não, não. Eu procuro por meio das aulas, [...], conceber 
tanto essa prática pedagógica que está intrinsecamente 
ligada também a esse ato de ensinar, numa perspectiva 
dialógica, numa perspectiva de uma práxis dialética, tan-
to da práxis que me remete a uma ação, reflexão ação 
(JN, entrevista narrativa, 2020). 
Então eu acho que, conceber a prática pedagógica é 
pensar que essa é uma relação social que envolve de 
fato esses sujeitos que se juntam com o papel de apren-
der algo, de ensinar algo e, e não podemos esquecer 
de que isso ta dentro de um contexto, de um contexto 
que é regulado e essas regras e esses princípios que tão 
regulando essa prática eles também não são estabeleci-
dos por um único sujeito. Eu acho que são regras e são 
ordenamentos que são construídos coletivamente entre 
os sujeitos da prática pedagógica e pensar que isso vai 
está também norteando o ato de ensinar é pensar que 
esse ato de ensinar ele não é livre, não é você fazer o 
que você bem entende porque ele já ta dentro de um 
contexto que é regulado (JG, entrevista narrativa, 2020).
Eu tenho uma definição que Luckesi fala sobre auto-
ridade pedagógica do professor, eu acho que ela é 
fundamental, acho que eu não consigo conceber essa 
relação abrindo mão desta autoridade do professor, eu 
sou o sujeito que conduz esse processo e é exatamente 
isso, isso não quer dizer que eu não aprenda com o 
outro, que eu não aprenda nessa relação, muito pelo 
contrário é uma relação que eu aprendo muito por que 
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tem um coletivo ali me ensinando, mas eu sou o sujeito 
que organizo e sistematizo essa prática, por que eu sou 
a profissional, eu sou o sujeito formado para conduzir 
esse processo. Então, pensar no ensino, pra (sic) mim, é 
assumir a responsabilidade sobre esse processo [...] (FR, 
entrevista narrativa, 2020).

Por meio dessas narrativas, fica evidente que além de se 
considerar a prática pedagógica e o ato de ensino como fatores in-
trinsecamente ligados, para as entrevistadas JN, JG e FR o que torna 
relevante promover através da prática e do ato de ensinar é a relação 
professor-aluno. O ato de ensino deve estar pautado no contexto de 
cada sala de aula e, sobretudo, na vivência dos sujeitos que compõem 
esse espaço. A autoridade pedagógica é citada em uma das narrativas, 
e deve ser levada em consideração para que haja o cumprimento, a 
organização e a sistematização da prática do professor formador. 

A prática pedagógica e o ato de ensino devem ser dialógicos, 
dialéticos e como diz o próprio Paulo Freire (2003, p. 47) “ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”. O professor formador não apenas 
aprende e forma por meio de suas experiências, mas também para, 
além disso, orienta e conduz os seus alunos a construção da identidade 
docente e essa condução e orientação é realizada por meio da media-
ção. Sobre mediação, segundo Júlio Furtado (2016) mediar significa:

Colocar-se, intencionalmente, entre o objeto de conhe-
cimento e o aluno, modificando, alterando, organizando, 
enfatizando e transformando os estímulos que vêm do 
objeto para que o aluno tire suas próprias conclusões 
(FURTADO, 2016, p. 1).

Sendo mediação a temática central dessa pesquisa, foi ques-
tionado também aos entrevistados qual a concepção que os mesmos 
tinham sobre o termo mediação. A entrevistada JG disse:
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Os alunos hoje trazem, gente, demandas de ordem 
psíquica, de ordem social. Se eu puder ver tudo isso, é 
[...] Como estratégias pedagógicas, então a gente tem 
lançado mão de diversas formas de mediação, que não 
é só uma mediação que está centrada em como é que 
eu posso intermediar, fazer alguma ação sobre aquele 
sujeito para que ele aprenda, mas antes disso é para 
que ele continue na minha disciplina [...] (JG, entrevista 
narrativa, 2020).

Por meio desse relato, percebe-se que o termo mediação vai 
muito além de uma simples condução ou orientação. A mediação 
carrega consigo a árdua missão de aproximar o professor formador do 
licenciando a fim de ajudá-lo na construção do conhecimento. Além 
disso, permite ao professor mostrar um sujeito humanizado e dispos-
to a ter uma escuta sensível a fim de intercambiar com o aluno não 
apenas no âmbito intelectual, mas humanamente, colocando como 
base do ato de ensinar, da prática pedagógica e do próprio mediar o 
contexto social de cada aluno, o seu processo de historicidade, as suas 
vivências, compreendendo que esse ser leva consigo dificuldades ao 
viver, dores, alegrias e tantos outros sentimentos. 

Essa pesquisa permitiu compreender que a partir do momento 
que se é estabelecido por meio da mediação do professor formador a 
consideração do contexto social do aluno, consequentemente a forma-
ção docente desse licenciando será mais humana.

Ademais, a pesquisa também nos permite refletir sobre a 
relação entre mediação e tecnologia. Nesse mundo pandêmico, foi 
necessário que as instituições educadoras se reinventassem, para um 
novo formato, nessa nova arquitetura de “sala de aula”. O relato do 
entrevistado LS evidencia o seguinte:

Primeiro que eu começo assim: eu não tenho uma res-
posta para essa pergunta, e [...] enfim, estou ansioso para 
encontrar a resposta para ela, se vocês encontrarem, por 
favor, não deixem de compartilhar. Mais essa questão 
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mediação [...] eu vejo como algo importantíssimo por 
várias questões dentro do curso. Considerando o perfil 
de um curso de graduação, considerando a heterogenei-
dade dos estudantes [...] e eu acho que nesse período de 
aulas remotas, isso tomou uma dimensão ainda maior, 
sobretudo para gente lá no curso de música. [...] Em 
relação às ferramentas que nós temos, o Google Meet, 
Zoom e etc., o nosso principal desafio hoje é pensar 
estratégias ativas pra (sic) usar com essas ferramentas, 
mas que o uso da ferramenta, eu acho que é o passo da 
gente pensar assim: “qual o objetivo que a gente tem e 
o que é possível fazer utilizando essas ferramentas” (LS, 
entrevista narrativa, 2020).

Nesta narrativa, percebe-se que a estrutura da prática do 
professor formador precisou ser adaptada ao novo contexto social 
do mundo pandêmico. Apesar de se viver em um mundo avançado 
tecnologicamente, os professores formadores enxergam a relação 
entre mediação e tecnologia um grande desafio. Os autores Costa e 
Fofonca (2017) inclusive afirmam que a maioria dos professores ainda 
não internalizou o uso das TDIC em sua prática pedagógica, sendo este 
tema ainda um ponto de divergência entre os educadores. Os referidos 
autores também realizaram uma crítica a essa relação, mediação-tec-
nologia, afirmando que:

No entanto, as TDIC não podem ser consideradas como 
mero aparato ou somente como suporte midiático, 
mas, especialmente, devem ser reconhecidas como um 
elemento revelador da inter-relação Comunicação – 
Educação (COSTA; FOFONCA, 2017, p. 5485).

O entrevistado LS além de narrar à dificuldade que é mediar 
nesse novo contexto social, mostra também a necessidade de adapta-
ção que realizou em um dos componentes que ensina, estabelecendo 
em sua narrativa a diferença da mediação de ensino no componente 
curricular presencial e no mesmo componente, só que virtual
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[...] no presencial, a gente tem a disciplina Tecnologias 
do Espetáculo, que no fundo é um componente onde a 
gente constrói um espetáculo. Os estudantes vão para 
o palco, mas, eles vão se ocupar de deter, das várias 
dimensões disso né? Desde a pesquisa, repertório, 
fazer um arranjo, produzir, ligar pra (sic) Teatro, fechar 
pauta, divulgação, parte técnica, som, luz. Enfim a gente 
acaba fazendo isso, eles dividem em grupos, eles ficam 
responsáveis. [...] Nesse período da Pandemia a gente 
fez “O Tecnologia do Espetáculo dois” e a adaptação foi 
cadeia produtiva da música, que era a construção de um 
produto artístico, de certa maneira, mais um produto 
artístico gravado, né? Então eles podem fazer áudio, po-
diam fazer um vídeo, eles podiam fazer a edição de uma 
partitura. É... Só que dentro disso, eles iriam trabalhar 
com a parte de pré-produção, desse produto. [...] É... 
Distribuição, divulgação e comercialização disso, né? O 
que está dentro dessa cadeia da produção fonográfica 
(LS, entrevista narrativa, 2020).

Sendo assim, é possível compreender que a mediação é um de-
safio em todos os aspectos e ainda maior quando se trata em mediar 
uma sala de aula virtual. Porém, técnicas e estudos podem ser aprimo-
rados sobre a temática por meio da prática e do compartilhamento das 
experiências a fim de contribuir para a formação de professores. 

Diante de todas as narrativas dos docentes, pode-se compreen-
der que a ressignificação da formação docente, sobretudo, dependerá 
do comprometimento do professor formador para com o licenciando 
em formação, uma vez que não se existe um modelo específico a ser 
seguido para mediar. O profissional responsável por formar futuros 
educadores, precisa entender que ao formar, o ato de ensino, o mediar 
e a postura docente, servirão como um modelo a ser seguido por esses 
seres em formação que a todo o momento se inspiram em profissio-
nais já formados, ou seja, quem forma precisa inspirar positivamente 
se comprometendo com a construção da identidade docente de um 
sujeito que volta à escola a fim de fazer a diferença, contribuindo com 
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uma formação de qualidade. O responsável pela construção da iden-
tidade docente é o sujeito em formação, mas o professor formador se 
torna responsável pela sua trajetória do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista que o professor além de ser educador, ao mes-
mo tempo, é um mediador e, por essa razão, deve-se colocar como 
ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa forma, o 
aluno aprenda a “pensar” e consequentemente a questionar por si 
mesmo e não seja apenas um mero depósito do educador. 

Visto que uma formação consolidada no conhecimento apro-
fundado permite um avanço conceitual aos futuros educadores, cons-
cientes do lugar que ocupam no trabalho social, é imprescindível con-
siderar relevante à atuação enquanto professor formador, tendo como 
ponto de partida para a execução das próprias ações, as necessidades 
dos discentes e as suas histórias, promovendo, assim, a transformação 
das realidades da educação brasileira. 

Portanto, o docente tem nas mãos a responsabilidade de agir 
como sujeito em meio ao mundo em evolução e por meio do ato de 
ensino, mediar com maestria para seus educandos o conhecimento 
acumulado historicamente, dando-lhes a oportunidade de também 
atuarem como protagonistas na sociedade. Assim, torna-se significa-
tivo concluir esse trabalho, com um questionamento bastante produ-
cente: ressignificar a formação docente por meio da mediação seria 
humanizar a formação? 
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O ENSINO DA ESCRITA ACADÊMICA 
NA UNIVERSIDADE: INTERFACES COM 

FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA A 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Andrea Santana de Oliveira
Fabrício Oliveira da Silva

RESUMO 
Tendo ciência da grande relevância social atribuída à escrita, sobretudo nos 
contextos onde se desenvolve a educação formal, entende-se que o ensino 
da escrita acadêmica na universidade é um fator essencial para a formação 
de docentes que atuarão na Educação Básica. Sendo assim, o presente tra-
balho emerge de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida com foco 
nas práticas de ensino e aprendizagem da escrita acadêmica na universidade. 
Tem como objetivo compreender o ensino de escrita acadêmica, em uma in-
terface com a formação de professores. A pesquisa tem natureza qualitativa 
por se ancorar na produção de sentidos que o próprio sujeito imprime ao 
falar do ensino de escrita e de seu processo formativo na universidade. Como 
dispositivo de recolha de informações, foram realizadas entrevistas narrativas 
individuais. As discussões aqui tecidas contam com contribuições de autores 
como Alves (2007), Castelló (2009) e Santos e Soares (2011). O estudo nos 
possibilitou perceber que apesar de haver um forte discurso culpabilizador 
da escola, pelas dificuldades de escrita que os estudantes universitários 
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evidenciam, não se percebe um investimento efetivo na formação em escrita 
para esses licenciandos, que futuramente atuarão na escola básica. 
Palavras-chave: Ensino. Escrita. Universidade. Formação Docente.

INTRODUÇÃO 

É inegável que a escrita se constitui como um importante fator 
para o desenvolvimento social pleno dos sujeitos, estando presente 
tanto em atividades corriqueiras do nosso dia a dia, quanto em ativida-
des mais complexas, possuindo, assim, uma relevância ainda maior nos 
contextos educacionais. Todavia, apesar de desempenhar um papel 
tão significativo na vida dos sujeitos, tal conhecimento, nem sempre é 
acessível para todos. 

Desde a Educação Básica, as dificuldades de escrita dos estu-
dantes se constituem como alvo de grande preocupação dos docentes. 
Quando se trata do Nível Superior tais dificuldades se tornam ainda 
mais inquietantes. Portanto, nosso estudo emerge justamente da per-
cepção de que um expressivo número de estudantes que ingressam 
na universidade costuma apresentar dificuldades em relação à escrita, 
sobretudo com a aprendizagem da escrita acadêmica. Impactando, 
assim, negativamente em seu processo formativo. 

Diante disso, a pesquisa que embasa nosso trabalho se preo-
cupou em observar como tem sido desenvolvido o ensino e aprendi-
zagem da escrita na universidade e quais as principais estratégias de 
ensino e aprendizagem da escrita acadêmica estão sendo, postas em 
prática por docentes e discentes universitários. Contudo, neste traba-
lho, colocaremos em destaque as principais dificuldades de escrita de 
estudantes dos cursos de licenciatura, com um foco no curso de Letras 
Vernáculas. Ademais, nos debruçaremos em compreender também 
como os docentes universitários que atuam como formadores de 
professores para a Educação Básica e Ensino Superior têm trabalhado 
a escrita com seus alunos. 
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Sendo assim, o objetivo central desse estudo é compreender 
o ensino de escrita acadêmica, em uma interface com a formação de 
professores. Tal objetivo nos possibilita refletir sobre a importância de 
se perceber a escrita como uma aprendizagem essencial para a forma-
ção de docentes que atuarão em todos os níveis de ensino. Ademais, 
o presente trabalho está composto por quatro seções. A primeira, já 
tecida aqui, é a introdução na qual planificamos o problema e o objeti-
vo da pesquisa. Na segunda seção, nos atemos a descrever o percurso 
metodológico, apresentando a epistemologia que embasa a análise. 
Na sequência realizamos a seção de discussão e resultados, eviden-
ciando os achados da pesquisa e revelando o que dizem estudantes da 
licenciatura e seus professores sobre o ensino de escrita na universida-
de. Por fim, mas não menos importante, realizamos as considerações 
finais, mostrando alguns achados da pesquisa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa da qual este trabalho emergiu se fundamenta nos 
princípios da pesquisa qualitativa, na qual o importante é a subjeti-
vação, pois durante a investigação científica é preciso reconhecer a 
complexidade do objeto de estudo, rever criticamente as teorias sobre 
o tema, estabelecer conceitos e teorias relevantes, usar técnicas de 
coleta de dados adequadas e, por fim, analisar todo o material de for-
ma específica e contextualizada. Sobre este tipo de pesquisa Minayo 
(2008) defende que

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 2008, p. 21-22).
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Assim, na pesquisa qualitativa, o estudo dos sentidos sobre a ex-
periência humana deve ser feito entendendo que as pessoas interagem, 
interpretam e constroem compreensões sobre o que são e o que fazem. 

Como dispositivo de coleta de informações, foram utilizados 
relatos narrativos1, apreendidos por meio de entrevistas narrativas 
individuais realizadas com duas professoras e dois estudantes da 
Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs. A escolha por este 
dispositivo se justifica pela finalidade de que cada entrevistado nos 
contasse, narrativamente, sobre suas práticas e percepções sobre a 
escrita na universidade. 

A entrevista narrativa se configura como um instrumento que 
visa estimular o sujeito entrevistado a contar com maior riqueza de 
detalhes sobre os fatos ocorridos durante sua trajetória de vida e 
formação. Sobre a mesma, Jovchelovitch e Bauer (2002) destaca que:

Através das narrativas as pessoas lembram o que 
aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, 
encontram possíveis explicações para isso, e jogam com 
a cadeia de acontecimentos que constroem a vida indivi-
dual e social (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91).

Conforme apontado pela autora, as entrevistas narrativas fa-
zem fluir o movimento experiencial que o sujeito tem desenvolvido 
frente a situações de sua vida, em que a memória é um fundamento 
central para construir sentidos para o vivido. No presente trabalho, 
as entrevistas narrativas possibilitaram compreender um pouco a 
cerca de como têm se desenvolvido as práticas de ensino da escrita 
na universidade, quais as principais dificuldades referentes à escrita 
apresentadas pelos estudantes, bem como, de que maneira tem se 
constituído a formação em escrita dos estudantes de licenciatura, 
tendo como enfoque o curso de Letras Vernáculas. 

1  Em consonância com o Comitê de Ética que aprovou a referida pesquisa, utilizamos 
a adoção de nomes fictícios para preservar a identidade dos participantes.
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Para a análise das narrativas, o princípio empregado foi o com-
preensivo interpretativo, de acordo com o preconizado por Ricoeur 
(1996), no qual, o processo de compreensão e de interpretação é 
tecido a partir do movimento de fluidez dos sentidos que emergem 
da própria narração. Aos pesquisadores coube realizar um movimento 
analítico, de cunho compreensivo, atencioso e respeitoso às particu-
laridades de cada história, entendendo que na narrativa, os sentidos 
são construídos pelos próprios sujeitos. Valorou-se, assim, o cuidado e 
respeito às suas trajetórias de vida e formação e priorizando a impar-
cialidade e sigilo quanto à identidade dos colaboradores deste estudo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Como é sabido a aquisição da aprendizagem da escrita, nem 
sempre é algo alcançado de maneira simples ou rápida. Tal aprendiza-
gem requer dos estudantes um equilíbrio e coordenação de inúmeros 
processos cognitivos e emocionais. Exige ainda que eles tenham co-
nhecimento de si mesmos enquanto aprendizes, reconhecendo suas 
limitações e dificuldades. Quando se trata do nível superior, as exigên-
cias são ainda maiores. Neste cenário, as dificuldades de escrita dos 
estudantes emergem, exigindo dos docentes uma postura atenta que 
lhes possibilite enxergar e acolher os discentes em tais dificuldades. 

Diante disso, a partir das narrativas dos sujeitos entrevistados, 
vieram à tona algumas dificuldades de escrita experienciadas pelos 
estudantes universitários. Estas, relacionam-se à diversas questões, 
estando entre as mais recorrentes uma não familiarização dos mesmos 
com os gêneros textuais trabalhados na universidade; problemas de 
cunho ortográfico e, ainda, um desconhecimento das normas técnicas. 
Tais evidências são constatadas nas narrativas do estudante Petrus e 
de Sol e Flor, duas docentes, que assim narram:
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Possuo algumas dificuldades ortográficas, pois, mesmo 
sendo de letras todo mundo tem dificuldades (Petrus, 
entrevista narrativa, 2020). 
Então, normalmente os alunos trazem argumentos 
fracos para o texto e não respeitam a norma padrão. Há 
inclusive erros primários eu diria de ortografia. [...] Os 
erros ortográficos que não se esperaria de textos de alu-
nos na universidade. Mas para além, disso temos vários 
problemas de linguagem, né? De desvios gramaticais à 
erros ortográficos (Sol, entrevista narrativa, 2020). 
Há dificuldade nos estudantes, com normas da ABNT 
[...] Então, os alunos não referenciavam ou quando refe-
renciavam, eles achavam que referenciar era mostrar o 
autor e colocar a palavra ipísilíteris ali né? Como o autor 
colocava (Flor, entrevista narrativa, 2020).

Apesar de no âmbito acadêmico haver a presunção de que os 
estudantes, ingressantes no Ensino Superior, já devem estar com os 
saberes referentes à escrita plenamente desenvolvidos, as narrativas 
demonstram o contrário. Elas revelam que na maioria das vezes tais 
estudantes não adquiriram ainda tal aprendizagem, o que vai interferir 
no processo de escrita que os mesmos realizam. Contudo, essa crença 
acaba compactuando para que muitos docentes atribuam o desenvol-
vimento dessa aprendizagem à autogestão dos próprios estudantes. 
Assim sendo, outro aspecto bastante comum que nosso estudo revela, 
a partir das narrativas dos docentes universitários, é um forte discurso 
de culpabilização da Educação Básica pelas dificuldades de escrita de 
seus alunos, como se pode observar nas narrativas das professoras 
Flor e Sol:

Então, a gente tem pouco tempo para falar sobre aspec-
tos que são basais da formação, da escrita, se a gente 
tivesse uma boa formação no ensino médio, né? Que 
fundamentasse em concordância, em regência. Talvez 
a gente não chegasse na universidade com essa lacuna 
muito grande (Flor, entrevista narrativa, 2020). 
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Mas, isso decorre também eu acho da Educação Básica. 
Por que na Educação Básica, os professores mais tradi-
cionais costumam trabalhar apenas com metalinguagem 
né? Exercícios sintáticos em frases soltas e descontextu-
alizadas. Não trabalham com a diversidade de gêneros 
textuais, para o desenvolvimento da competência 
linguística, comunicativa dos alunos. [...] Então, os me-
ninos escrevem pouco na Educação Básica, a produção 
de texto não é valorizada, nem em língua oral, nem em 
língua escrita (Sol, entrevista narrativa, 2020).

É notório pelas narrativas que as docentes colocam sobre a 
escola toda a responsabilidade pela formação de competências em 
escrita nos estudantes, esperando que os mesmos já adentrem na uni-
versidade com total domínio dos gêneros textuais trabalhados nesse 
contexto. Isentando-se da responsabilidade por essa formação. Ou 
seja, identifica-se o problema, culpa-se a Educação Básica, mas, não 
conseguem perceber a sua responsabilidade para com a formação des-
sas competências nos estudantes. E essa atitude acaba propiciando, 
segundo Alves (2007) o desenvolvimento de um ciclo, vicioso e cul-
pabilizador pelas dificuldades dos estudantes, no qual a universidade 
responsabiliza o professor da escola básica pelo problema, a escola 
culpa a família e este ciclo se perpetua sem que sejam postas em prá-
tica ações efetivas. 

Ademais, o estudo evidenciou algo ainda mais preocupante, a 
ausência de um investimento em práticas e estratégias de ensino da 
escrita por parte da maioria dos docentes. Isso impacta negativamente 
no processo de formação de pessoas que serão futuros professores na 
educação básica, o que pode gerar pouca condição de que este tam-
bém desenvolva, em suas atividades docentes, estratégias específicas 
de ensino de escrita. Observou-se que apesar das docentes destacarem 
algumas estratégias de ensino da escrita, os discentes enfatizam que 
tais atitudes, fazem parte das práticas de apenas uma pequena parcela 
de professores:
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Mas às vezes os docentes, solicitam um trabalho escrito. 
Eu vejo, eu percebi muito isso no início do meu, da 
minha graduação e eles não sinalizavam diretamente o 
que eles queriam. Por exemplo, ele pedia um artigo, ele 
não dava, um plano de como ele queria aquele artigo 
(Petrus, entrevista narrativa, 2020).

Fica nítido na narrativa que os docentes não costumam desen-
volver um ensino efetivo dessa escrita, evidenciando a sua percepção 
de que os estudantes já devem ingressar no Ensino Superior com o 
conhecimento da escrita plenamente desenvolvido. Sobre isso Castelló 
(2009) define:

Conviene pues, enseñar a nuestros alumnos cómo deben 
ser estos textos y explicitar las expectativas que tenemos 
respecto a los productos que esperamos; de esta forma 
se evita un proceso de descubrimiento azaroso y de 
impredecible resultado que, además, siempre consume 
más tiempo del deseable [...] enseñar a los estudiantes a 
conocer primero y a regular después la propria escritura 
(CASTELLÓ, 2009, p. 128, 131). 

Portanto, fica nítido que as práticas da maioria dos docentes 
universitários em relação à escrita se contrapõem ao que Castelló 
(2009) defende, pois o autor enfatiza a importância de se deixar 
claro as exigências e especificidades da escrita, bem como o ensino 
da mesma, para que estudantes não sofram tanto neste processo de 
aquisição da aprendizagem da escrita. Como o próprio autor justifica, 
é necessário que eles conheçam as exigências presentes na escrita 
acadêmica primeiro, para que posteriormente possam enfrentar suas 
dificuldades com a mesma e autorregularem sua aprendizagem.

Para além, disso nosso estudo demonstrou que até mesmo as 
práticas de avaliação da escrita dos estudantes se constituem como 
fatores de preocupação desses futuros professores que se queixam da 
ausência de um feedback sobre suas produções textuais por parte dos 
seus docentes:
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Agora sobre o retorno dos professores, poucos! Poucos 
hoje dão um feedback da nossa escrita. [...] Não é algo 
de ter uma evolução do aluno, é simplesmente dá a 
nota, foi bom ou foi ruim, mas, não tem muito feedback 
e eu sinto falta disso, muito [...]. Mesmo que eu tirei uma 
boa nota, às vezes eu preciso me reafirmar [...]. Prefiro 
que me dê um feedback do que uma mera nota. Todo 
mundo gosta de tirar uma nota boa, mas, às vezes a nota 
não adianta muito né? Tem que ter a nota e tem que ter 
o feedback. Eu acho isso o principal (Petrus, entrevista 
narrativa, 2020).

A narrativa do discente nos revela que a inexistência de um 
retorno significativo é uma prática recorrente da maioria dos professo-
res e que isso lhe causa preocupação. O estudante parece ter ciência 
da importância de um feedback efetivo para conseguir melhorar sua 
escrita e adquirir aprendizagens mais significativas. Sobre isso, Santos 
e Soares (2011, p. 363) consideram que: “O feedback representa um 
instrumento importante para a aprendizagem, pois coloca o sujeito 
como centro da sua própria formação”. O estudante, em sua narrativa, 
demonstra ter a percepção da relevância de uma avaliação da escrita 
empregada como diagnóstico que lhe possibilite uma superação e 
evolução, e que não tenha apenas um objetivo classificatório de lhe 
fornecer uma determinada nota. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os argumentos apresentados no decorrer deste 
estudo, foi possível perceber que apesar da escrita se configurar como 
uma aprendizagem essencial para a vida dos sujeitos, sobretudo para 
a formação de futuros docentes que atuarão nos diferentes níveis de 
ensino, tal aprendizagem não parece ser foco das práticas de ensino da 
maioria dos docentes universitários. 
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Esse cenário parece bastante preocupante, visto que, esses 
estudantes, atravessam toda sua trajetória formativa enfrentando 
diversos desafios em relação à escrita, saindo da universidade, em 
muitos casos, ainda com uma lacuna gigantesca em sua formação que 
impacta diretamente em sua prática como futuros docentes. 

Contudo, é válido ressaltar que o presente trabalho não tem por 
objetivo culpabilizar docentes universitários, nem mesmo generalizar 
as práticas de ensino da escrita de tais sujeitos. O que se pretende aqui 
é chamar à atenção da comunidade acadêmica sobre a necessidade de 
se discutir sobre o ensino e a aprendizagem da escrita na universidade, 
de se refletir a respeito de como tem ocorrido essa formação e abrir 
caminhos para que se busque possibilidades de ressignificar a forma-
ção docente com práticas que impulsionem a aprendizagem da escrita 
nos futuros profissionais que atuarão nos diferentes níveis de ensino. 
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RESUMO
Este trabalho pretende abordar a presença da leitura na trajetória dos estu-
dantes, evidenciando que o ato de ler é imperioso também no Ensino Superior. 
Com ênfase na formação de licenciandos para a Educação Básica. O estudo 
é decorrente de alguns resultados delineados por meio de uma pesquisa de-
senvolvida no âmbito da iniciação científica, a temática se refere as práticas 
da leitura acadêmica desenvolvidas por professores e estudantes universi-
tários, futuros docentes. Tendo como objetivo demonstrar as concepções 
de leitura pelo viés dos sujeitos colaboradores. A pesquisa possui natureza 
qualitativa, com ancoragem na perspectiva dos estudos dos sentidos sobre a 
experiência humana, entendendo que as pessoas interagem, interpretam e 
constroem compreensões sobre a leitura científica. Elegemos as entrevistas 
narrativas enquanto dispositivo de recolha de informações. Os autores que 
subsidiaram este estudo, Corrêa (2001), Farias e Bortolanza (2012), Luckesi 
(2000), Muniz e Boas (2018) e Zilberman (2014). Como considerações finais, 
o estudo evidenciou que embora a leitura apareça como dispositivo de obri-
gatoriedade, os sujeitos adquirem ciência dos valores atribuídos a mesma. 
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Ademais, a leitura como pilar essencial na profissão docente, possibilitadora 
da prática educativa consciente e responsável. 
Palavras-chave: Prática Leitora. Ensino Superior. Formação Docente. Educa-
ção Básica.

INTRODUÇÃO 

A prática leitora se constitui como ato significativo na vida edu-
cacional dos indivíduos, sendo considerada como imprescindível no 
processo de formação dos estudantes em qualquer nível escolar. No 
âmbito universitário tal significância é semelhante, visto que, a leitura 
acadêmica possui forte ligação com a aquisição de conhecimento e 
desenvolvimento pessoal/profissional. Todavia, o ato de ler na univer-
sidade parece ter se limitado a obrigatoriedade didático-pedagógica, 
na qual cada vez mais, se encontra distante, o prazer pela leitura.

Se por um lado a leitura tem relativa acepção na vida dos 
aprendizes, por outro, as queixas são recorrentes no que se refere aos 
problemas que são emergidos diante da ação de ler. A este saber, os 
desafios têm um forte impacto na formação inicial do aluno, especifica-
mente, no que diz respeito às licenciaturas, que se encontra imbricada 
na formação docente, sendo o foco desta abordagem. 

Neste contexto, a pesquisa embrionária que permite a con-
cretização deste estudo, atentou-se em conhecer de que modo os 
professores e os estudantes têm desenvolvido estratégias, didáticas 
específicas, modos próprios para ensinar e aprender a desenvolver 
a leitura na universidade. Delimitando este estudo, o mesmo surge a 
partir de algumas inquietações sobre as distintas concepções que são 
atribuídas à leitura, pelo viés de professores e estudantes universitá-
rios, integrantes de dois cursos de Licenciatura em História e Letras 
Vernáculas de uma instituição de Ensino Superior baiana. Desta forma, 
o modo como a leitura é trabalhada por estes sujeitos nos seus res-
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pectivos cursos, implicam também na sua formação, enquanto futuros 
professores da Educação Básica. 

Motivados a pensar a relação da leitura na formação profissio-
nal em questão, o objetivo desse estudo, é o de explorar o processo de 
ensino da leitura enquanto letramento essencial da vida acadêmica, 
mediante a importância deste, na formação de professores. Nesta ló-
gica argumentativa, o trabalho contém seções que estão distribuídas a 
fim de tornar clara as argumentações teóricas. Desta forma, com obje-
tivos de fazer um recorte que seja possível ser tecida nas discussões do 
presente artigo, o texto se divide em três grandes seções. A primeira, 
refere-se a essa introdução, na qual enunciamos a problemática, o ob-
jetivo e o recorte discursivo que em que se assenta o presente estudo. 
A segunda seção, congrega os aspectos metodológicos sobre os quais 
a pesquisa foi desenvolvida. A terceira é dedicada aos movimentos de 
análises produzidos, bem como as discussões e resultados. Por fim, 
tecemos as considerações finais do texto. 

TRILHAS METODOLÓGICAS 

O caminho metodológico trilhado para embasar a pesquisa 
mãe, foi tecido por meio dos princípios da pesquisa qualitativa, cuja 
base epistemológica é defendida por Minayo (2008), que destaca a 
importância do universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que justifica a importância de estabelecer um es-
paço mais profundo nas relações que não é captado por meio de equa-
ções e estatísticas. Assim, por meio desse tipo de pesquisa, o estudo 
dos sentidos sobre a experiência humana deve ser feito entendendo 
que as pessoas interagem, interpretam e constroem compreensões 
sobre o que são e o que fazem. No caso deste trabalho, a abordagem 
qualitativa favoreceu a compreensão mediante as representações de 
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professores e de estudantes, as práticas e concepções de leitura que 
adotam na universidade.

Como dispositivo de pesquisa, foi selecionado o gênero en-
trevista narrativa1. Este, é definido por Jovchelovitch e Bauer (2002) 
como sendo uma entrevista que permite ouvir e refletir os relatos dos 
sujeitos. Caracteriza-se por uma narração livre a partir de uma questão 
norteadora que é feita ao colaborador. Tal questão serve como forma 
de encorajar os entrevistados, os quais possam narrar livremente sobre 
o que julgam importante acerca do tema em específico. Desse modo,

As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, 
e nós as encontramos em todo lugar. Parece existir em 
todas as formas de vida humana uma necessidade de 
contar; contar histórias é uma forma elementar de co-
municação humana e, independentemente do desem-
penho da linguagem estratificada, é uma capacidade 
universal (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91).

A fim de valorizar o movimento analítico impresso pelos pró-
prios colaboradores do estudo, ancoramos as análises no paradigma 
compreensivo interpretativo, inspirado nas contribuições de Ricoeur 
(1996). Tal movimento possibilitou que a compreensão dos sentidos 
atribuídos pelos próprios sujeitos fosse sendo constituída conforme 
as tessituras reflexivas que cada colaborador produziu para evidenciar 
como tem ocorrido os processos de ensino e de aprendizagem da 
leitura na universidade, portanto, considera-se as peculiaridades e 
singularidades vividas por cada colaborador no espaço universitário 
como relevante.

1  Em consonância com o Comitê de Ética que aprovou a referida pesquisa, utilizou-
se nomes fictícios para preservar a identidade dos colaboradores.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

A leitura é evidenciada como elemento fundamental na/para 
formação humana, esta se faz presente na vida dos estudantes antes 
mesmo do ingresso ao ambiente escolar. Por este motivo, a leitura não 
deve ser considerada como uma ação de decodificar e/ou reproduzir 
os signos linguísticos. Embora a leitura seja considerada também uma 
atividade complexa, não tira o seu prestígio social de contribuição 
para a formação humana. Para que exista uma qualidade no processo 
formativo dos estudantes, se faz necessário uma compreensão minu-
ciosa e crítica sobre as entrelinhas do texto, o indivíduo que consegue 
substituir a crença de uma atividade mecânica pela promoção da 
aprendizagem, consequentemente, desenvolve criticidade, reflexão e 
autonomia discente. 

Apesar da sua nítida relevância, é perceptível que o vínculo 
estabelecido entre os jovens universitários e a leitura, tem se tornado 
um hábito cansativo e obrigatório, tal qual apontam as narrativas que 
investigam esta abordagem. Diante disso, muitas são as concepções 
de leitura idealizadas e experienciadas pelos sujeitos entrevistados, 
entre as mais recorrentes, a categoria leitura enquanto avaliação e 
obrigação didático-pedagógica, toma maior proporção neste cenário, 
tanto mencionado por estudantes, quanto por professores, visto que, 
são as competências acadêmicas que promovem uma rotina exaustiva 
e não prazerosa, no que se diz respeito aos textos científicos. 

Todavia, diante da totalidade das narrativas dos colaboradores 
da pesquisa em questão, condizem com a assertividade de que a leitu-
ra aparece para além da sua importância social, cultural e histórica, ela 
também surge enquanto avaliação e obrigação universitária. Diversas 
vezes, a extensa literatura em um curto período de tempo é influencia-
da pela necessidade do cumprimento das atividades acadêmicas, que 
são exigidas no decorrer da sua graduação e paralelo a isso, a necessi-
dade de desenvolver suas próprias estratégias de aprendizagem. 
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Com efeito, nota-se por meio das narrativas que existe um 
elevado nível de preocupação por ambos os sujeitos, em atender aos 
prazos das avaliações que a universidade exige e não no processo de 
busca pela leitura consciente, como pilar fundamental para a formação 
docente e possibilitadora de uma ação dialógica e educativa consolida-
da, sendo que a docência exige o exercício constante de leitura. 

Tão pouco se discute como ocorre à aprendizagem, nas quais 
as estratégias de ensino pouco são comentadas, para que o estudante 
venha a desenvolver seus próprios modos de ler academicamente. 
Zilberman (2014) em suas discussões sobre a leitura por obrigação, 
necessidade ou prazer, salienta a necessidade de compreender que 
a leitura precisa estar para além do cumprimento do dever, ele ex-
pressa a importância de se entender que “A leitura da literatura não 
se confunde, pois, com a ação de ‘cumprir um dever’” (ZILBERMAN, 
2014, p. 267). O próprio autor nos revela que o ato de ler precisa estar 
associado à perspectiva de conhecimento, sendo o efeito principal da 
leitura, a emancipação do indivíduo e a sua preparação para o mundo, 
neste caso, enquanto formador de outros leitores. 

Sendo assim, o processo de leitura está relacionando com as sub-
jetividades do sujeito, na forma como cada estudante vai representando 
a concepção de leitura conforme as situações que vivência e as estraté-
gias que desenvolve na atvidade leitora. Como por exemplo, nesta fala, 
na qual a leitura é apontada enquanto obrigação didático-pedagógica, 
nos revelando ainda assim, um contato supérfulo com o texto:

Ó, eu acho que hoje o que me afasta um pouco dessa 
prática de leitura sem dúvida é o celular, às vezes eu 
me vejo obrigada a excluir minhas redes sociais para 
dá conta de ler o que eu tenho por obrigação, e sendo 
assim uma leitura por prazer nem se fala né porque não 
dá tempo, não tem como você dá conta de estágio, de 
leitura teórica, de leitura prazerosa e de celular, de viver 
uma vida social, é muito corrido (Jhenifer, entrevista 
narrativa, 2020).
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Frente ao exposto, a licencianda comenta a respeito do ato 
da leitura estar associado a obrigações, as quais requer abdicar das 
redes sociais para suprir as necessidades acadêmicas. Similarmente, 
relata o uso do celular como causa do afastamento da leitura, o que 
vale afirmar que embora a tecnologia ofereça serviços que facilitem 
o acesso aos textos e demais plataformas, de outro modo, também 
aparece como um empecilho que dificulta a vida acadêmica e a relação 
com a leitura. 

Assim, põe em evidencia, que pelo fato dela tomar medidas 
extremas para atender as leituras do curso, constata-se um aspecto 
de compromisso com a conciliação das leituras com a formação e 
vida social, na qual a própria revela a dificuldade de encontrar prazer 
nos textos teóricos. De natureza igual, ela diferencia o que para ela 
é uma leitura prazerosa da leitura acadêmica, vista deste modo, ape-
nas como obrigação didática, tais práticas desta forma, incidem na 
formação da licencianda. 

Com base em Zilberman (2014), as expressões dos estudantes 
e professores se assemelham à ideia da leitura por obrigação e des-
prazer, salientando que existe a de que “não há lugar para o ‘prazer’ 
no campo do ‘ler’ e vice versa” (ZILBERMAN, 2014, p. 259). Nesta 
perspectiva as expressões prazer e leitura aparecem opostas, excluídas 
e não interligadas, embora fosse o ideal proposto, pois vale frisar que 
o ato de ler assume um papel importante na formação docente, que 
ora é determinado pelo tipo de textos que ele lê na academia, ora por 
meio da forma como desenvolve este processo, seja por prazer, por 
gosto pela leitura ou por mera obrigação. 

A relação da leitura na visão dos docentes se assemelha com 
as perspectivas dos estudantes, pois há uma evidência de que a mes-
ma está centrada nas avaliações ao longo do semestre e que mesmo 
diante da compreensão das dificuldades que existem no processo de 
ler certas obras e teóricos, o enfoque continua sendo os componentes 
curriculares, pois ele permanece na mesma prática docente, cuja fina-
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lidade é única: a avaliação. Neste caso, a obrigação de cumprir com o 
seminário. A obrigação atravessa o processo aqui:

Os estudantes são obrigados a apresentar em seminário, 
é um texto muito difícil, é um clássico e é um texto muito 
difícil, um texto que tais questões sobre a ciência da 
história que são incontornáveis, tem que enfrentá-las 
(Taiguara, entrevista narrativa, 2020). 
E a questão fundamental é tentar traçar um paralelo 
entre o que é discutido nas teses e a leitura de mundo, 
tentar fazer cruzamentos do que é discutido nas teses 
neste texto específico, nas teses e leitura de mundo, 
eles têm dificuldade, mas assim eu acho que nós temos 
tido hoje menos, amanhã mais, no jogo, porque isso é 
um jogo, a aprendizagem não é linear, você pode render 
muito em uma coisa hoje e amanhã você pode não ren-
der nada (Taiguara, entrevista narrativa, 2020).

Há uma necessidade de que o estudante leia com profundi-
dade, leia textos para uma aprendizagem específica, neste caso, para 
a área de história. Pode-se afirmar que os professores constituem 
expectativas em relação a leitura proposta, e os alunos enfrentam ou-
tros problemas referentes a situação, muitas vezes não suprindo esta 
expectativa, pois a realidade do perfil-leitor do estudante pode ser 
outra. Bem como preconiza Corrêa (2001), estudos evidenciam que os 
textos podem não fazer parte do repertório dos alunos por uma série 
de aspectos, desde ao acesso, as concepções de formação anterior. O 
docente universitário pressupõe que os estudantes por ingressarem 
na academia possuem um nível de conhecimento elevado, que irá 
corresponder com os cânones estabelecidos na universidade, o que 
por vez pode ser uma afirmação que não condiz com a realidade. 

Neste aspecto, há a necessidade do ensino e aprendizagem da 
leitura acadêmica, a qual o entrelaçamento indissociável entre profes-
sor e estudante, pode ser favorável para a promoção de formadores de 
outros leitores, em um processo de construção dos sentidos. A de se 
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considerar segundo Farias e Bortolanza (2012), que cabe ao professor 
estabelecer espaços formativos flexíveis, a ser um agente organizador 
do ensino da leitura:

Nessa perspectiva, cabe ao docente universitário 
promover a formação em leitura, nas licenciaturas de 
futuros professores de língua materna, para o ensino 
da leitura e de suas práticas, as quais devem garantir o 
bom desempenho leitor dos alunos na educação básica 
(FARIAS; BORTOLANZA, 2012, p. 38).

Do mesmo modo, há outra explanação docente que condiz com 
a afirmação que a leitura é evidenciada como avaliação e obrigação:

E digo sempre para eles, nunca não li um texto para 
preparar uma aula, porque o suposto, por obrigação, eu 
sempre preparo as minhas aulas, eu posso estar dando 
aquela aula pelo vigésimo ano consecutivo, já que 
tenho, é, tô caminhando para 25 anos de carreira, eu 
posso estar dando aquela aula pelo vigésimo quinto ano 
consecutivo, eu preparo, e sempre que eu vou preparar 
eu leio este texto e sempre que leio aparece uma curva 
nova, um caminho novo, como dizemos lá na nossa 
terra né, já que você é quase minha conterrânea, uma 
variante, que é aquele caminhozinho que você abre, 
que não é nem uma vereda nem é um caminho, é uma 
variantezinha e sempre aparece, uma variante nova, e 
os resultados são um pouquinho menos bons do que os 
resultados com as teses sobre Feuerbach, mas também 
são bons (Taiguara, entrevista narrativa, 2020). 

As narrativas apontam que o hábito de ler é ratificado, base-
ado no compromisso com sua profissão docente, na necessidade de 
planejar e preparar aulas. Aqui, percebe-se que o docente reconhece 
a cada vez que lê um texto uma nova curva é encontrada, talvez esse 
modo particular dele realizar a leitura seja uma estratégia pessoal de 
encarar estes textos acadêmicos. Entretanto, ensina há 25 anos, mas 
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não revela na narrativa, em nenhum dos anos uma preocupação de 
ensino da leitura, a não ser a discussão que ele afirma fazer com os 
alunos em sala de aula. 

Há indícios de que a discussão das teses é valorizada e trazem 
bons rendimentos, mas não há clareza da existência de uma perspec-
tiva didática de ensinar o estudante a ler, isto é, uma metodologia de 
ensino de leitura. O foco aqui é também nos conteúdos, ou seja, nos 
princípios das teses de Feuerbach, o importante é conhecer as teses. 
Ensinar a ler tais teses, isso não é evidenciado. Assemelha-se com o 
que Luckesi (2000) declara:

A avaliação não se encerra com a qualificação do estado 
em que está o educando ou os educandos, ela obriga a 
decisão, não é neutra. A avaliação só se completa com 
a possibilidade de indicar caminhos mais adequados e 
mais satisfatórios para uma ação, que está em curso. O 
ato de avaliar implica a busca do melhor e mais satisfa-
tório estado daquilo que está sendo avaliado (LUCKESI, 
2000, p. 9).

Deste modo, no recorte deste trabalho, o ato de avaliar não 
deve ser para exclusão, submissão, de outro modo, a avaliação precisa 
ser de construção, de acolhimento do estado do estudante e de sua 
formação, o diálogo como interceptor entre os sujeitos, para a partir 
daí auxiliá-los como por exemplo na sua trajetória acadêmica, no seu 
modo de encarar os desafios que surgem ao ingressarem no Ensino 
Superior e de atuar também na Educação Básica. Em concordância, 
Muniz e Boas (2018), salientam que é a partir da interação com o 
professor, com as discussões partilhadas, que o estudante enquanto 
futuro professor se forma, se constrói e se transforma.

Interessante mencionar que, o próprio professor reconhece o 
nível de dificuldade que os estudantes enfrentam para realizar algu-
mas propostas leitoras, nos dando indícios que devem ser superadas 
mesmo assim: “São nove páginas, um textinho curtinho e nós também 
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geralmente gastamos duas aulas para discutir essas nove páginas, 
também tem um nível de dificuldade muito grande e eu reconheço 
que o texto é difícil” (Taiguara, entrevista narrativa, 2020). Notamos 
aqui que a leitura baseada na classificação, avaliação, desempenho e 
decodificação de signos, sendo estes o tipo de leitura mais comentada 
nas falas do colaborador. 

Bem como é sucumbido pelos próprios estudantes, a relação 
com a leitura na universidade é demarcada pela obrigação e pela con-
dição de ter acessado a universidade, em ser bom o suficiente para a 
profissão que escolheu. O próprio aluno se coloca nessa condição, de 
ler para atingir notas e competências avaliativas, não há razões para 
criticar severamente a avaliação, entretanto, a leitura poderia estar 
para além da mecanização dos sujeitos, levando-os a refletir enquanto 
sujeitos e não objetos da leitura, o que se espera dos próprios estudan-
tes e professores é uma leitura consciente dialógica e construtiva, que 
infelizmente não é notada nas narrativas elencadas:

Então você tem quase que um termo de responsabilida-
de, é assim você tem que ler aqueles textos, porque você 
quer ter uma formação e tal, só que pelo fato de ser uma 
coisa obrigatória, você pelo menos eu tive esse problema 
porque o texto acadêmico por ser diferente do texto 
literário, por eu não ter escolhido aquilo para ler, não foi 
uma escolha minha, eu não conseguia até acho que o 
meu quarto semestre, foi ai que eu conseguir realmente 
encontrar algum prazer na leitura dos textos que eram 
passados em sala (Ruan, entrevista narrativa, 2020).

As reflexões aqui tecidas, refletem na extrema necessidade 
de se pensar a ação pedagógica, a formação inicial dos licenciandos 
em questão. O ato de ressignificar a própria prática leitora se torna 
essencial aqui. Neste círculo de ensino e aprendizagem, de obrigação, 
avaliações e leitura mecânica, o ato de ler é reafirmado pelas inúmeras 
possibilidades que se ampliam, requer uma ação necessária e reflexiva 
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de autoavaliação do comportamento que se adota frente as práticas de 
leitura. A intenção é de reafirmação do papel da leitura como transver-
sal na esfera educacional. Se debruçar em novos estudos e pesquisas 
sobre as variáveis abordagens que estão nas entrelinhas dos textos. 
Nesta perspectiva, de conceber a leitura quanto atividade prazerosa, 
de forma a superar a obrigatoriedade didático-pedagógica, em uma 
construção de sentidos por professores letrados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A leitura é considerada um elemento multidisciplinar que 
atravessa as diversas facetas do conhecimento. Nesta perspectiva, é 
indispensável que ela seja discutida na formação de professores para 
a Educação Básica, associada aos currículos das licenciaturas. Embo-
ra, o ensino da leitura não esteja presente nas práticas docentes na 
universidade. 

O estudo possibilitou conhecer e refletir sobre as concepções 
de leitura que são tecidas no âmbito científico, é nítido que pouco 
se ensina a ler na universidade, pois há uma concepção de que os 
estudantes já dispõem deste conhecimento. Encontra-se uma duali-
dade de concepções, por um lado o educador se vê diante da postura 
de focar nas obrigações e avaliações acadêmicas para com a leitura 
científica, selecionando o tipo de texto que se lê e o conteúdo que 
se estuda, do outro, os discentes submetidos a controle de normas 
e regras estabelecidas, se veem diante do hábito de ler por ler. O 
professor formador de professores deve possibilitar maneiras e ca-
minhos que possam ser trilhados:

Para isso, o professor precisa criar situações estimula-
doras em sala de aula e necessidades em seus alunos, 
trabalhando a leitura de forma diferenciada, buscando 
momentos e espaços que permitam ler de forma signifi-
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cativa, ler para além da decifração do código linguístico, 
ler para atribuir sentidos, como sujeito histórico, que 
por meio da leitura, transforma a si mesmo e ao mundo 
do qual participa (FARIAS; BORTOLANZA, 2012, p. 45).

Consideramos assim, fundamental o acolhimento docente/
discente das integridades e singularidades de cada ser. O aluno 
neste caso, mediado pelo professor, passa a se sentir encorajado 
a enfrentar as dificuldades na trajetória acadêmica, favorecendo o 
contato com a leitura que passa a ter um novo significado, para além 
da obrigação didático-pedagógica, de modo que às necessidades de 
leitura dos universitários sejam supridas para um bom exercício em 
sua formação docente. 

Os resultados emergidos nos revelam que docentes e discen-
tes, nos seus modos particulares, desenvolvem aquilo que acreditam 
ser pertinente, sejam as didáticas, as metodologias de ensino e 
aprendizagem. Os docentes aparentemente estão tentando superar 
as concepções arraigadas no tradicionalismo, cujas práticas aos pouco 
vão se desdobrando em novas atitudes pedagógicas. Enquanto que 
os estudantes afirmam desenvolver estratégias de aprendizagem da 
leitura, ressaltando que vão aprimorando as práticas e prioridades no 
decorrer dos semestres, revelando que se habituam aos letramentos 
científicos a partir das experiências. 

É no exercício da relação professor e estudante na universi-
dade, nas condições de ensino e aprendizagem, que a construção da 
trajetória formativa vai se tecendo fio a fio. Além do mais, a formação 
universitária deve partir do acesso à leitura e da consciência do papel 
da mesma na vida dos sujeitos, deste modo, a favorecer o processo de 
dar sentido as práticas de leitura que leitor vai construindo os signifi-
cados frente ao que se lê, o incentivo frente as práticas também possi-
bilitam uma preparação e qualificação do profissional da licenciatura, 
já que estes devem ter o hábito e gosto pelo ato de ler, como serão 
formadores de alunos leitores.
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LEITURA EM TODO LUGAR E TODO CANTO

Thaís Oliveira Andrade
Cleize Araujo Sandes

Roseneide Passos Vitório de Oliveira

RESUMO
Os docentes são desafiados a todo o momento a ensinar os sujeitos a ler e 
a escrever para prepará-los para o mundo contemporâneo. Uma sociedade 
letrada, precisa saber ler, escrever e principalmente saber se comunicar. 
Criar um ambiente letrado e incentivador dos hábitos de leitura faz parte 
das atribuições da escola. Na sociedade contemporânea nota-se que com 
os avanços tecnológicos, cada vez menos, os sujeitos se interessando pela 
leitura, essa falta de atração se torna uma problemática. Diante do problema 
analisado que idealizamos o projeto: Leitura em todo lugar e todo canto, 
objetivando promover, despertar e incentivar a leitura, possibilitando assim 
a promoção e qualidade do processo de ensino aprendizagem, além do 
desenvolvimento social e cultural dos discentes. Optamos pelos passos me-
todológicos de caráter exploratório e qualitativo, visto que o foco se centrou 
na subjetividade do objeto observado. Para tanto, o embasamento teórico 
se fundamentou nos estudos de: Lajolo (2004), Zilberman (1999), dentre 
outros. O desenvolvimento do projeto demonstrou que a efetivação positiva 
das práticas só acontece quando toda equipe está engajada com o trabalho 
coletivo, proporcionou a socialização e interação entre os pares, promoveu 
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a preparação de cidadãos com autonomia leitora, além de ter sido um meio 
para incentivar o hábito da leitura.
Palavras-chave: Leitura. Incentivo. Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

O ato de ler se constitui como uma necessidade humana, visto 
que o ser humano se caracteriza como um ser histórico e social e 
passa constantemente por processos de retroações e adaptações nas 
interações com seus pares, produz processos de sociabilidade no meio 
em que vive. No decorrer do percurso individual e coletivo, por meio 
de observações, ideias, leitura, interpretações, angaria e cria conheci-
mentos e saberes mediante da palavra escrita ou da linguagem oral. 
Logo, se torna necessário promover, incentivar e valorizar as práticas e 
ensino da leitura no contexto educacional, enaltecendo a leitura e pro-
curando envolver os discentes, a comunidade, a família e a sociedade, 
promovendo e possibilitando o hábito leitor.

Neste ínterim, refletir sobre a formação do leitor e práticas 
leitoras na escola Exige diálogos e discussões coletivas ampliadas e 
aprofundadas. A prática leitora precisa ser inserida no convívio social e 
cultural desde a tenra idade ou a partir do momento que começamos 
a compreender todas as configurações que nos rodeia universalmente. 
Haja vista que o exercício da leitura se encontra presente em todos 
os níveis da educação em uma sociedade letrada. Além do mais, ler é 
uma prática social que direciona o sujeito a aquisição do saber, para 
Zilberman (1999, p. 43) “a leitura, quando inserida no processo social, 
renuncia a qualquer tipo de neutralidade”. A sociedade contempo-
rânea adentra ao século XXI com um enorme desafio: transformar a 
leitura em um bem cultural, no qual, todos tenham acesso, todavia, 
torna-se necessário ampliar tais mudanças, pois apenas decodificar 
signos e símbolos não se encaixa no termo leitura e tais moldes não 
cabem mais no mundo letrado, apesar de fazer parte do ato de ler.
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Ler é apropriar-se de um produto cultural. Gerado inten-
cionalmente por um ou mais agentes históricos. O ato 
de ler expande o leque de experiências do ser humano 
enquanto crianças ou adulto, percebendo novas formas 
de conceber o mundo e a si mesmo. São múltiplas as 
possibilidades de abertura de horizontes quando o ser 
se apropria do ato de ler (THÉO, 2003, p. 2).

O ato e hábito da leitura precisam ser valorativos e incentivados 
desde o começo da infância para que as crianças desenvolvam aptidões 
propositivas em relação a leitura, para que possam internalizar e com-
preender que a leitura gera prazer. Ler continuamente desenvolve a 
imaginação, ajuda na efetivação comunicativa, potencializa a oralidade, 
amplia o vocabulário, além de ser uma fonte inesgotável de alacridade.

Para tanto, a leitura não é garantida apenas pelo acesso de livros 
nos diversos ambientes escolares e sociais, para levar a criança ao univer-
so literário se faz necessário um incentivo extra, principalmente, quando 
ler ainda não seja um dos hábitos cotidianos e os sujeitos estão inseridos 
em um mundo tecnológico, onde cada vez menos, se interessam por li-
vros e pelo mundo da leitura, tais questões levantam uma problemática 
que precisa ser refletida, discutida e vista com muito cuidado e atenção. 
Pensando dessa forma que a coordenação pedagógica, juntamente com 
a gestão e docentes, idealizou o projeto: Leitura em todo lugar na escola 
X, no município de São Francisco do Conde-BA.

A Escola X, situa-se em um distrito no município de São Francisco 
do Conde-BA, o projeto foi idealizado a partir das observações realizadas 
no período do diagnóstico inicial nas turmas, no começo do ano letivo 
de 2018, observou-se que os discentes, em sua grande maioria, só re-
alizavam leitura, tinha acesso a livros de literatura ou ouviam histórias 
apenas no ambiente escolar, a falta de incentivo e possibilidades além 
dos muros da escola potencializava o desinteresse de alguns alunos 
em praticar ações leitoras. Logo, houve discussões e diálogos sobre 
as questões levantadas e coletivamente a elaboração do projeto a ser 
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desenvolvido com os discentes, englobando também a comunidade. A 
preocupação de ensinar e incentivar o hábito da leitura se tornou um 
ponto relevante para o desenvolvimento e aplicação do projeto.

Diante do exposto, entendemos que a escola é uma institui-
ção possuidora de funções latentes como oportunizar, promover e 
ensinar a leitura aos discentes, disponibilizando situações de ensino 
e aprendizagem que contribuam para a formação global dos sujeitos, 
determinando e consolidando suas condições atuantes no seu espaço 
social e cultural. Propiciar caminhos para que os discentes aprendam 
de forma consciente e consistente os mecanismos de apropriação dos 
saberes e conhecimentos, são pontos fundamentais da proposta edu-
cativa da unidade escolar, por ser um ambiente propositivo e efetivo 
de leitores e leituras que o objetivo geral foi: promover, despertar e 
incentivar a leitura, visando à formação do caráter leitor nas crianças, 
promovendo a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e o 
desenvolvimento social e cultural dos alunos. Buscando contribuir 
para formação do leitor que os objetivos específicos foram pautados 
em: incentivar o interesse pela leitura; Despertar o desejo e prazer de 
ler; contribuir para a prática de leitores independentes e autônomos 
através de leitura coletiva e individual; realizar momentos de leitura 
em espaços extraclasse; estimular a compreensão dos contos por meio 
de reconto oral/escrito, bem como atividades diversas e produções 
artísticas; possibilitar o contato direto das crianças com obras literárias 
e Disponibilizar um repertório de textos de boa qualidade. Referente 
as práticas metodológicas, estratégias e práticas pedagógicas, Maria 
Lajolo afirma:

Se algumas metodologias e estratégias propostas para 
o desenvolvimento da leitura parecem enganosas por 
trilharem caminhos equivocados, o engano instaurou-
-se no começo do caminho, a partir do diagnóstico do 
declínio ou da inexistência do hábito de leitura entre os 
jovens (LAJOLO, 2004, p. 107).
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Pertinente notar que é de suma importância o papel da escola 
e a mediação do professor para a constituição do gosto literário e há-
bito leitor, o projeto Leitura em todo lugar e todo canto estabeleceu, 
propôs, problematizou o conhecimento, buscou e apontou avanços, 
transformando o problema em um desafio que propiciou o movimento, 
a busca pela conscientização e hábitos leitores efetivos e prazerosos, 
permitindo refletir sobre as relações e atos sociais e culturais, nos 
quais, convivemos cotidianamente.

Logicamente, que o gosto pela leitura, o desenvolvimento 
efetivo do hábito leitor e a compreensão global de suas funções e uti-
lidades não ocorrerá instantaneamente, por isso que procuramos dia-
riamente estimular e mediar à formação do leitor na unidade escolar. 
O relato de desenvolvimento da prática, as competências que foram 
desenvolvidas, os métodos utilizados, a implantação e os aprendizados 
alcançados serão descritas nos próximos tópicos, onde fazemos o re-
lato da experiência no subtítulo metodologia e abordaremos sobre os 
resultados obtidos e analisados com a prática.

METODOLOGIA

O projeto aconteceu em ambientes externos à escola, como na 
praça, no campo de futebol, quadra esportiva etc. A caixa de livros 
e os tapetes foram expostos no ambiente desejado, os professores 
realizaram a leitura de um livro, adequado a faixa etária de cada turma 
e, seguidamente, as crianças manusearam e realizaram a leitura dos 
diversos livros, executando a leitura individual ou coletiva, trocando 
conhecimentos e impressões com os colegas. Cada turma teve 60 mi-
nutos para realizar as ações propostas. As ações aconteceram em datas 
e horários estabelecidos em planejamentos pedagógicos e a coordena-
ção disponibilizou o cronograma da realização dos momentos leitores. 
No momento de AC coletivo aconteceu à elaboração dos planos de 
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aulas estruturando as atividades que seriam realizadas no retorno das 
turmas para as salas de aula, as atividades propostas se basearam em 
recontos orais e escritos, produção de cartazes, reproduções de artes 
visuais, levando em consideração as competências da Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), o currículo e o Projeto Político Pedagógico.

A culminância do projeto aconteceu no dia 20 de novembro 
com a dramatização de uma peça, baseada em uma das obras literárias 
contadas e trabalhadas no projeto, sendo realizada pelos funcionários 
da unidade escolar. O foco do projeto centrou-se na subjetividade 
do objeto observado, buscando compreender o comportamento dos 
sujeitos, analisando as experiências individuais e coletivas proporcio-
nadas pela prática proposta.

O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA

O projeto foi realizado no segundo semestre do ano letivo de 
2018, o lançamento do projeto ocorreu com a explicação das docentes 
para as crianças, orientando as turmas que todos participariam de 
momentos de leituras e contação de histórias em espaços diferencia-
dos (extraclasse: praça, quintal da creche, campo de futebol, clube da 
comunidade etc.) por meio do projeto: Leitura em todo lugar e todo 
canto, abordando sobre a substancialidade das ações do projeto e 
como iriam acontecer. Informando que as ações e práticas acontece-
riam da seguinte forma: os momentos seriam realizados mensalmente, 
durante o segundo semestre, conforme cronograma disponibilizado 
pela coordenadora pedagógica, em dias e horário determinados para 
cada turma, todos iriam se direcionar ao local determinado, onde 
estariam disponibilizados os livros e a organização do espaço, a pro-
fessora realizará uma contação de histórias, acompanhado do período 
no qual os alunos estarão de encontro com os livros realizando leitura 
individual, coletiva ou da forma que desejar, ao retornar para a sala as 
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atividades disponibilizadas serão voltadas para o momento vivenciado 
no ambiente extraclasse.

Neste ínterim, após a explicação e explanação dos pontos fun-
damentais do projeto, as professoras anunciaram que para as práticas 
propostas acontecerem da maneira que foi idealizada, precisaríamos 
da ajuda dos alunos para a escolha das obras literárias, então foram 
disponibilizados livros do acervo da escola e da biblioteca privada dos 
docentes. Após a escolha das obras literárias, onde cada turma esco-
lheu cinco títulos, estruturou-se o cronograma contendo os horários 
e datas para a realização dos momentos de leitura fora do ambiente 
escolar. Ao retornarem para sala de aula as atividades para a turma do 
1º Ano foram direcionadas para reconto orais ou escritos e atividades 
direcionadas as artes visuais, já as turmas da creche as atividades 
serviriam para compor o portfólio (instrumento institucional da rede 
municipal) ou voltadas para os campos de experiência.

Desse modo, ao realizarmos todos os momentos previstos no 
cronograma, a culminância aconteceu no dia 20 de novembro com o 
evento realizado na praça da comunidade, envolvendo alunos, famílias, 
escola e comunidade local, visto que o evento foi aberto ao público, 
onde debatemos sobre a importância do ato de ler, perpassando pela 
reflexão de questões étnico-raciais e por fim com a apresentação da 
peça baseada no reconto de um dos livros utilizado durante o projeto 
e escolhido pelos discentes.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

A leitura é um dos caminhos para a inserção no mundo letrado 
e satisfação das necessidades humanas. Realizamos o ato de ler para 
nos comunicarmos, nos informar, adquirir saberes, por prazer, inte-
resse, recreação ou aperfeiçoamento, cada um tem sua forma de ler, 
utilizando a linguagem como meio de expressão e defesa de ideias. 
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Para Rousseau (1973) “uma criança só encontrará motivos para ler, só 
se interessará e gostará de ler se lhe pusermos nas mãos leituras que 
incitam o prazer de ler e sua utilidade”.  Logo, por meio do projeto 
Leitura em todo lugar e todo canto, notou-se que os alunos que de-
monstravam desinteresse pela leitura, após o projeto buscavam por 
livros com mais interesse e disposição, além de demonstrar concen-
tração nos momentos das rodas de conversas e contação de histórias 
realizadas na rotina diária de sala de aula.

Coadunamos com Zilberman (1999) quando enfatiza que o ato 
de ler é indispensável e “a tarefa de criar novos leitores, expandir o 
hábito de leitura, democratizar a cultura é, antes de tudo, a tarefa de 
forjar cidadãos críticos, conscientes da sua força coletiva no processo 
de transformação social”, assim, acreditamos que conseguimos expan-
dir as práticas de leitura de forma propositiva e instigante, mostrando 
que as aprendizagens extrapolam o espaço da sala de aula.

Nesse sentido, a realização dos momentos de leitura chamou 
a atenção sobre a importância do envolvimento coletivo em implantar 
os projetos pensados coletivamente. O trabalho coletivo e o envolvi-
mento de todos são elementos fundamentais para que alcançássemos 
os objetivos desejados, além de criar laços de parceria entre a escola, 
a família e a comunidade local. Haja vista que a parceria entre família e 
escola se concretiza quando ambos estão unidos por uma única meta: 
formar cidadãos conscientes para agir na sociedade em que habita, 
com valores morais e éticos e com perspectivas de um futuro promis-
sor. Então, observou-se que a comunidade se envolveu nas práticas re-
alizadas nos ambientes extraclasses, já que moradores da comunidade 
paravam para perguntar o que estava acontecendo e disponibilizaram 
seu tempo para realizar leituras individuais e com os alunos.

Vale salientar que o projeto proporcionou a interação entre os 
pares, a valorização e o respeito por diversas manifestações culturais e 
artísticas e promoveu a preparação de sujeitos com autonomia leitora. 
Permitiu-nos repensar e refletir sobre a compreensão do espaço esco-
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lar e como podemos criar e recriar ambientes de aprendizagens que 
cooperem com a formação global, autônoma e colaborativa do aluno.

Podemos afirmar que o espaço escolar do século XX necessita 
reconstruir os processos e práticas pedagógicas de aprendizagem, 
superando as noções de escola fincada no imaginário da sociedade, 
onde o professor expunha o conhecimento diante de uma turma onde 
os alunos estão depostos em fileiras. Para tanto, não basta mudar de 
estratégias de ensino e aprendizagem, faz-se necessário reinventar a 
noção de espaço escolar indo além dos muros da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Leitura em todo lugar e todo canto procurou estabe-
lecer uma relação entre a importância da leitura, a formação do leitor 
crítico-reflexivo e práticas pedagógicas vivenciadas no ambiente esco-
lar. Diante do resultado do desenvolvimento do projeto, observação 
e análise, chegamos à compreensão sobre os processos que requer a 
percepção entre teoria e prática ativando a visão amplificada e diversi-
ficada das múltiplas e enriquecedoras experiências vividas.

Os momentos de leitura foram uma maneira de amplificar 
saberes e conhecimentos, além de valorizar um tema de extrema im-
portância no setor educacional. Visto que a leitura é uma proposição 
cultural e social baseada no acúmulo de informações e saberes em di-
ferentes fases evolutivas e as práticas leitoras devem ser estruturadas 
e fundamentadas nas unidades escolares com o objetivo de promover 
momentos que incentivem e desenvolvam os hábitos leitores.

O hábito da leitura e a ação de ler enriquecem as vivências 
humanas, de acordo a Drummond é uma fonte inesgotável de prazer, 
entretanto, a quase totalidade não sente interesse em manter tais 
hábitos. Mas com o intuito de incentivar e promover práticas leitoras 
prazerosas que estruturamos e possibilitamos momentos propositivos 
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de leitura que geraram e contribuíram para a formação leitora e para 
a constituição de cidadãos mais críticos e democráticos, tornando-os 
mais preparados para os múltiplos desafios do mundo contemporâneo.
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PARTE VII

DOCÊNCIA E INCLUSÃO



A EXPERIÊNCIA NARRADA COMO 
POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 

UMA OBRA PEDAGÓGICA PARA AS 
TURMAS MULTISSERIADAS

Raquel da Costa Barbosa
Mariana Martins de Meireles

RESUMO 
Este texto resulta de uma pesquisa em andamento, cuja motivação se dá a 
partir da imersão nas experiências de docentes vinculados às escolas do campo 
de turmas multisseriadas. Assim sendo, objetiva-se com esta investigação, ela-
borar, a partir da experiência narrada por professores, uma obra pedagógica 
direcionada para o trabalho docente no contexto da multissérie. Do ponto de 
vista teórico-metodológico, a investigação se fundamenta nos princípios epis-
temológicos da pesquisa qualitativa, embasada nos pressupostos do método 
(auto)biográfico, com inspirações na Documentação Narrativa de Experiências 
Pedagógicas. Este dispositivo visa dar à lume as experiências, através do regis-
tro e da guarda de narrativas de professores que protagonizam a docência em 
situações de acentuadas adversidades. A pesquisa se ancora nas bases teóricas 
da Educação do campo, com destaque para as produções acerca das classes 
multisseriadas difundidas no âmbito nacional e internacional. Ao anunciar uma 
perspectiva de valorização, esta pesquisa se instala na contramão das ausências 
anunciadas, tanto nos estudos acerca da temática das turmas multisseriadas, 
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quanto na visibilidade das experiências dos professores, considerados como 
protagonistas invisíveis. Em notas conclusivas, este trabalho discute e assume 
a experiência narrada como possibilidade de construção de uma obra pedagó-
gica para as turmas multisseriadas. 
Palavras-chave: Turmas Multisseriadas. Documentação Narrativa de Experi-
ências Pedagógicas. Docência.

INTRODUÇÃO 

A docência nas turmas multisseriadas é compreendida, neste 
texto, a partir de um modo particular de vivenciar este universo, 
pois consideramos as experiências docentes neste contexto, como 
portadoras de elementos constituídos no cotidiano do trabalho pe-
dagógico, que expressam as particularidades das vivências realçadas 
pela subjetividade. 

Consideramos que as particularidades carregadas por elas, po-
dem expressar as nuances que compõem também outras experiências. 
Deste modo, as vivências pedagógicas que se tecem no interior das 
escolas multisseriadas, constituem acervos pedagógicos particulares 
que reúnem os saberes produzidos no cotidiano da docência, moldada 
nos desafios diários destes espaços. 

Apresentamos nesse texto, um recorte da pesquisa que se en-
contra em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação 
do Campo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – PPGEdu-
campo/UFRB, na linha de pesquisa 1: Formação de Professores e Orga-
nização do Trabalho Pedagógico nas Escolas do Campo, cujo processo 
investigativo se debruça em evidenciar o protagonismo concebido no 
cotidiano do trabalho pedagógico nas escolas do campo de turmas 
multisseriadas, a partir das experiências narradas por docentes que 
atuam em realidades com esse tipo de configuração pedagógica no 
Município de Correntina-BA. 
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Assim sendo, três fatores podem ser considerados como 
determinantes para motivar a construção de um material didático, 
que assume, neste trabalho, o caráter de obra pedagógica para as 
turmas multisseriadas: imersão no universo da docência em uma 
turma multisseriada; a percepção acerca da invisibilidade dessas 
experiências pedagógicas, apesar da sua importância nos contextos 
onde se inserem; as ausências demarcadas pela falta de políticas pú-
blicas, acompanhamento pedagógico, culminando com a carência de 
materiais didático que possam subsidiar o trabalho docente nessas 
turmas. Essa perspectiva é corroborada pelos estudos de Santos e 
Souza (2014) que apontam para as lacunas existentes tanto na pro-
dução acadêmica voltada para a temática da multisseriação, quanto 
na elaboração de materiais apropriados à realidade pedagógica 
vivenciada nestes espaços. 

Desse modo, para operar com a singularidade das turmas 
multisseriadas, neste processo investigativo, reconhecemos que esta 
é uma forma de organização pedagógica que se insere no contexto 
amplo da educação do campo. Porém, faz-se necessário compreender 
que o campo abrange uma pluralidade de espaços e de sujeitos, que 
o configuram em sua dinâmica, o que requer, consequentemente, dos 
processos de educação, uma variedade de formatos que sejam capazes 
de contemplar a diversidade existente nos contextos que o constituem. 

Cabe, portanto, uma breve caracterização da organização esco-
lar no formato multisseriado, pois, apesar da expressiva quantidade de 
turmas com essa configuração pedagógica no cenário da educação do 
campo no Brasil, e de sua relevância para a educação das populações 
camponesas, ainda são mantidas em silenciamento, e, portanto, sua 
existência permanece parcamente reconhecida. São, portanto, con-
sideradas pelas políticas de educação, enquanto uma “anomalia do 
sistema escolar” (SANTOS, 2015, p. 115), que necessita ser superada.

A multisseriação é caracterizada pela existência de turmas for-
madas pela junção de estudantes de diversos níveis de aprendizagem, 
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ano escolar e idades em uma mesma sala de aula sob a responsabilidade 
de um mesmo professor/professora (HAGE, 2005). Essa organização se 
dá em função das escolas estarem presentes em regiões, geralmente, 
afastadas dos centros urbanos, onde há um pequeno contingente popu-
lacional e o número de estudantes matriculados para um mesmo ano, 
não atinge a quantidade suficiente para a formação de uma turma, cujo 
número de estudantes é, em geral, definido pelos sistemas de ensino 
com base no que se estabelece como orientação geral para a educação 
do país, especialmente o que demarca o Parecer nº 8 de 2010 do Con-
selho Nacional de Educação – Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), 
quando estabelece o número de estudantes por turma e a relação ade-
quada de professores (BRASIL, 2010). Além da característica relacionada 
ao modo de configuração pedagógica, outros aspectos podem oferecer 
referências capazes de apresentar elementos que estão associados à 
existência das turmas multisseriadas, conforme podem ser observados 
no quadro a seguir, os quais demonstram aspectos comuns a muitos 
contextos onde a organização multisseriada é adotada:
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Quadro 1 – Aspectos que caracterizam a existência das Escolas do Campo de Turmas 
Multisseriadas.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Tais elementos podem demonstrar, em parte, aspectos que 
traduzem a forma como estas escolas se firmaram no curso da cons-
trução histórica da educação, constituindo-se enquanto instrumentos 
para a garantia do direito à escolarização em cenários permeados pela 
precarização e o distanciamento pedagógico da realidade, fortemente 
marcado pela imposição do modelo seriado e pelas exigências de ade-
quação a um formato que desconsidera as necessidades específicas da 
realidade que as constituem. 

O fato de não haver um direcionamento pedagógico capaz de 
subsidiar o trabalho docente, de acordo com as particularidades das 
turmas multisseriadas, também é outro elemento que faz com que os 
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professores e professoras necessitem adaptar o trabalho pedagógico 
cotidiano, orientado pelo modelo seriado, às diversas realidades exis-
tentes nos contextos de multissérie. Estes vazios que permeiam o tra-
balho docente nas turmas multisseriadas impulsionam as reflexões e 
fornecem elementos significativos para considerá-lo em uma condição 
que se distingue da docência em outros espaços, uma vez que

Ensinar em uma classe multisseriada, representa um 
grande desafio para os professores, pois além de traba-
lhar com estudantes de idades diferentes, eles precisam 
atender às demandas das diferentes séries, níveis de 
aprendizagem, interesses, experiências, histórias de 
vida, além das diferenças culturais também diversifica-
das, apresentados pelos estudantes (SOUSA et al., 2017, 
p. 3).

Desta maneira, faz-se necessário compreender a docência a 
partir das experiências particulares de quem a exerce, inserindo-a no 
conjunto das relações de interação que efetivamente a constroem e, 
para além dessa perspectiva, é necessário analisá-la no contexto das 
construções sociais e políticas que a produzem. 

Por isso, lançar mão da abordagem sobre o trabalho docente 
nas classes multisseriadas, torna-se tarefa complexa, considerando 
que se trata também de um “modo docente” muito específico, que 
se distingue de outros, cuja identidade está sempre à sombra das 
experiências do modelo seriado, apesar das reinvenções do cotidiano 
a seu próprio modo. Dar à lume a experiência docente na multissérie, 
significa romper com a visão dicotômica à qual está sempre vinculada. 
Significa assumir o protagonismo existente nesses espaços, mas que é 
silenciado, justamente por haver, dentro do ordenamento pedagógico, 
uma supremacia do modelo seriado e urbano, criando uma espécie 
de submissão das demais formas de organização pedagógica a um 
modelo único. 
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Desta maneira, a motivação que impulsiona o desenvolvimento 
de um processo investigativo com o coletivo de sujeitos do qual faço 
parte, tomando as experiências cotidianas como matriz para a elabo-
ração de um material constituído por uma coletânea de sequências 
didáticas, perpassa pela necessidade de colocar em realce o trabalho 
docente nas turmas multisseriadas, de forma a criar meios para que 
seja valorizado na sua especificidade. 

Além disso, os vazios existentes na produção de materiais de 
apoio à organização do trabalho pedagógico nas turmas multisseriadas, 
demonstram a urgência em se dedicar esforços para buscar minimizar 
esta necessidade da qual padecem os sujeitos que experienciam os 
contextos de ausência nos quais se firmam estas escolas.

DOS OBJETIVOS E ESCOLHAS METODOLÓGICAS: A 
EXPERIÊNCIA NARRADA COMO PATRIMÔNIO 

O processo investigativo que se encontra em curso, busca reu-
nir elementos, por meio das narrativas de experiências pedagógicas 
e dos registros de situações cotidianas (re)inventadas a partir das 
vivências docentes nas realidades onde atuam, afim de elaborar uma 
obra pedagógica apropriada ao contexto das turmas multisseriadas, 
tendo a centralidade nas experiências acumuladas com a organização 
do trabalho pedagógico, do qual são protagonistas invisíveis. 

Em outras palavras, significa dizer que o conjunto das experiên-
cias dos docentes que atuam nas turmas multisseriadas se constituem 
instrumentos imprescindíveis para a elaboração de uma política peda-
gógica potente, pautada na práxis construída cotidianamente nas salas 
de aula. Deste modo, compreendemos que as experiências protago-
nizadas nessas realidades necessitam ser evidenciadas, valorizadas e 
difundidas, pois se constituem patrimônios pedagógicos. 
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Assim sendo, as dinâmicas que se desenvolvem no interior das 
escolas multisseriadas, podem ser compreendidas como elementos 
fundamentais para possibilitar uma percepção do conjunto de fatores 
sociais, políticos e pedagógicos que permeiam estas experiências de 
educação. Nesse sentido, como fio condutor desta pesquisa, adotamos 
o pressuposto de que os professores e suas histórias, tem muito a dizer 
sobre a composição deste universo. Por isso convém destacar que a 
opção metodológica deste processo investigativo se fundamenta nos 
princípios epistemológicos da pesquisa qualitativa, embasada nos 
pressupostos do método (auto)biográfico, com inspirações na Docu-
mentação Narrativa de Experiências Pedagógicas. 

A aproximação com os pressupostos epistemológicos da 
Documentação Narrativa, concilia-se com o interesse desta pesquisa 
que se propõe em “ativar a memória pedagógica da escola” (SUAREZ, 
2016, p. 482) como forma de subsidiar a sistematização e divulgação 
de materiais pedagógicos produzidos, “consumidos e descartados” no 
cotidiano do trabalho docente das escolas do campo de turmas mul-
tisseriadas. Ao propor tal metodologia, consideramos que os saberes 
articulados para atender pedagogicamente às realidades particulares 
nas quais se inserem essas vivências, estão agregados a um repertório 
de experiências docentes genuínas, carregadas de importância social 
e educativa. 

De modo específico, os professores que constroem a docência 
nos contextos de multissérie, mobilizam saberes gestados nos desafios 
cotidianos da profissão, entrelaçados com saberes reunidos em suas 
trajetórias de vida. Portanto, esse complexo e fértil terreno em que se 
fincam tais experiências, ao se tornarem o universo desta pesquisa, não 
pode prescindir de uma metodologia que se proponha a lançar um olhar 
cuidadoso, que considere a magnitude das relações que se constroem 
dentro e em função do trabalho pedagógico nas turmas multisseriadas. 

Ao reconhecer a narrativa docente como uma ferramenta capaz 
de ativar a memória pedagógica da escola, a Documentação Narrativa 



460COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

de Experiências Pedagógicas reafirma e valida os conhecimentos dos 
docentes enquanto saberes relevantes, capazes de disputar, no contexto 
dos conhecimentos pedagógicos dominantes, os espaços de reconheci-
mento enquanto uma alternativa potente e legítima de saberes. 

Reside, portanto, neste contexto, a importância de lançar 
mão deste dispositivo de investigação, pois ele se alia à necessidade 
de colocar em relevo as experiências docentes vividas no cotidiano 
das turmas multisseriadas, como forma de transgredir o modelo de 
homogeneização representado pelo padrão seriado, imposto às tur-
mas com esta configuração pedagógica. Além disso, a Documentação 
Narrativa, possibilita destacar o protagonismo docente, por meio do 
compartilhamento das experiências (re)inventadas no cotidiano, as 
quais apresentam potencial para serem convertidas em subsídios 
de apoio ao trabalho docente desenvolvido nas realidades em que a 
multissérie figura enquanto uma alternativa para a garantia do direito 
à escolarização. 

A escrita narrativa e os diálogos acerca das experiências peda-
gógicas, propostos como instrumentos para a recolha de dados, nesta 
pesquisa, são considerados movimentos fundamentais na dinâmica ins-
pirada pela Documentação Narrativa. Desta forma, a partilha de saberes 
entre os sujeitos que vivenciam a docência em contextos de multissérie, 
permite “pensar coletivamente cada experiência individual e, dessa for-
ma, propõe-se também a deixar no outro a possibilidade de igualmente 
reconstruir as próprias políticas de sentido” (OLIVEIRA, 2019, p. 82), pois 
possuem compreensões diversas acerca da realidade comum. 

Todavia, compreendemos que os instrumentos selecionados 
para a recolha de dados também precisam, além de se aliar ao método, 
considerar e respeitar as condições nas quais os sujeitos e o universo 
da pesquisa se inserem. Tal esclarecimento se faz necessário, pois a 
realização deste processo investigativo coincide com a situação de 
emergência sanitária vivida no mundo, em decorrência da pandemia 
da covid-19, provocada pelo novo coronavírus, a qual tem imposto 
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a necessidade de adoção de medidas restritivas, dentre as quais, o 
distanciamento social que se tornou uma alternativa necessária para 
diminuir os níveis de contágio pelo vírus e, consequentemente para 
garantir a preservação da saúde e da vida das pessoas. 

Diante desse cenário, os rumos da pesquisa, projetados para 
um cenário favorável ao contato social, necessitaram de um direciona-
mento metodológico distinto do que havia sido planejado inicialmente, 
tomando caminhos que pudessem garantir a continuidade do processo 
investigativo, respeitando as condições impostas pela situação vivida 
em nível mundial e flexibilizando a utilização dos instrumentos de re-
colha de dados, selecionados para dar suporte a esta pesquisa. Cabe, 
sinalizar, porém, que a adoção necessária de meios alternativos para a 
recolha de dados, em função da condição de isolamento social não mi-
nimizam o compromisso de manter os princípios e responsabilidades 
éticas que envolvem a integridade na pesquisa (SINGAPURA, 2010), 
presentes em todas as etapas deste processo.

Desta maneira, a dinâmica da pesquisa e o diálogo para a cons-
trução das narrativas dos docentes das escolas multisseriadas, serão 
organizados a partir da utilização de meios facilitadores por meio de 
plataformas de comunicação, envolvendo etapas de diálogos coletivos 
e individuais, mediados pelas ferramentas de suporte de comunica-
ção via internet; escrita narrativa das experiências pedagógicas dos 
professores narrantes; socialização das narrativas escritas; elaboração 
de sequências didáticas inspiradas nas experiências pedagógicas 
narradas; socialização e sistematização do material produzido com 
as sequências didáticas; publicação e democratização do acesso ao 
material produzido como produto final deste processo, que pretende 
resultar em uma obra pedagógica, sistematizada a partir do acervo de 
experiências vivenciadas no cotidiano do trabalho docente nas turmas 
multisseriadas e que se constituem um patrimônio pedagógico. Com 
isso, a Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas, como 
dispositivo de investigação que orienta esta pesquisa, colabora para 
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tensionar os modos dominantes e homogeneizadores de pensar e 
fazer educação (SUÁREZ, 2015) se aplicando, de maneira oportuna, ao 
conjunto das experiências docentes das turmas multisseriadas, que se 
submetem a um sistema de homogeneidade pedagógica pautada em 
modelos de padronização seriados. 

Cabe destacar que as etapas de construção desta pesquisa 
previamente organizadas, podem sofrer modificações, pois serão 
negociadas junto ao coletivo docente, protagonista deste processo. 
Nesse sentido, entende-se que a perspectiva de construção coletiva de 
uma obra pedagógica, a partir do registro narrativo das experiências 
vivenciadas no cotidiano do trabalho pedagógico nas turmas multis-
seriadas, outorga aos professores-protagonistas a condição que lhes 
pertence, reconhecendo-os em uma posição que extrapola o papel de 
colaboradores, passando à condição de construtores do produto final 
pretendido com esta pesquisa, que vislumbra também a possibilidade 
de expandir e democratizar o conhecimento acerca destas experiên-
cias, uma vez que, merecem ser publicizadas em função da relevância 
social, política e pedagógica que representam.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Embora esta pesquisa ainda se encontre em andamento e em 
seu curso tenha esbarrado nos entraves que chegaram com a Pandemia 
de covid-19, podemos, neste texto, apresentar parte das construções 
já alcançadas com a proposta de elaboração de uma obra pedagógica, 
que compreende um conjunto de sequências didáticas, as quais pre-
tendem ser produzidas a partir das experiências docentes vivenciadas 
no cotidiano das turmas multisseriadas. Esta proposta é nutrida pela 
concepção de que nestes ambientes, pulsam experiências capazes 
de reconfigurar o cenário em que foram historicamente mantidas as 
escolas organizadas em multissérie. 
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Por isso, as experiências dos sujeitos que dinamizam o cotidiano 
pedagógico nas realidades com esta configuração, constituem-se uma 
fonte inspiradora que motiva a construção deste material e alimenta 
a intenção de destacar o protagonismo dos sujeitos que vivenciam 
a docência nas Escolas do Campo de Turmas Multisseriadas. Reside, 
neste contexto, a importância de colocar em realce as potencialidades 
dos saberes pedagógicos, construídos na contramão das históricas 
políticas de negação da realidade multisseriada. 

Ao operar com a perspectiva de elaboração coletiva de uma 
obra pedagógica, partimos do pressuposto de que as experiências dos 
docentes constituem um patrimônio pedagógico potente e capaz de 
confrontar as ausências mantidas no cenário de sua existência. Nesse 
sentido, para orientar a sistematização das experiências vivenciadas 
e (re)inventadas no cotidiano da organização do trabalho pedagógico 
nas turmas multisseriadas, a construção do material a que se propõe 
esta pesquisa, se inspira nos constructos epistemológicos da Docu-
mentação Narrativa de Experiências Pedagógicas, já anunciado ante-
riormente, aliada ao roteiro para elaboração de sequência didática, o 
qual é um instrumento que resulta do itinerário formativo-investigati-
vo, associado à experiência docente em um contexto de multissérie e, 
posteriormente, aperfeiçoado de forma conjunta com os docentes das 
turmas multisseriadas da Rede Municipal de Correntina, a partir dos 
desdobramentos de um Projeto de Extensão de formação continuada 
desenvolvido no período de fevereiro a dezembro de 2019. 

Assim sendo, cabe ressaltar que a proposta em construção nes-
ta pesquisa, se insere no campo das possibilidades e pretende apontar 
caminhos, que ao longo do percurso podem ser alterados, modificados 
e adaptados de acordo com a realidade pedagógica na qual se desen-
volve o trabalho docente. 

Enfim, há aqui, um desejo de que este material que está sendo 
gestado a partir de contextos férteis, sirva como inspiração para fazer 
brotar tantas outras formas de organizar o trabalho pedagógico e possi-
bilitar tantas outras experiências docentes nas realidades multisseriadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse sentido, espera-se com a conclusão desta pesquisa e 
com a construção do material didático proposto como produto final, 
resultante da imersão na experiência pedagógica das turmas multisse-
riadas, que seja possível visibilizá-las, evidenciando suas potencialida-
des e sua importância para o enriquecimento da práxis pedagógica das 
escolas do campo. Pretende-se também evidenciar e problematizar as 
condições em que são mantidas estas escolas, possibilitando o reco-
nhecimento do protagonismo forjado pelos professores que, apesar de 
condições desfavoráveis, (re)inventam modos de organizar o trabalho 
pedagógico e construir um acervo de experiências exitosas. 

Torna-se imprescindível, portanto, democratizar o acesso aos 
materiais resultantes deste processo investigativo, como forma de so-
cializar as experiências construídas no contexto das Escolas do Campo 
de Turmas Multisseriadas, tendo como fito reivindicar a elaboração 
de políticas de educação específicas voltadas para as singularidades 
dessas escolas, de seus sujeitos, suas comunidades e que reconheçam 
sua relevância social para os contextos onde estão inseridas. 

Por isso, a elaboração colaborativa uma obra pedagógica com-
posta por uma coletânea de sequências didáticas, torna-se uma proposta 
que se instala na contramão das ausências anunciadas tanto nos estudos 
acerca da temática das turmas multisseriadas, quanto na visibilidade 
das experiências de quem vivencia a docência nestes espaços e sinaliza 
uma perspectiva de valorização, a partir de uma visão positiva que possa 
superar o silenciamento e as representações negativas.
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RESUMO
Este artigo versa sobre a experiência da gestão escolar numa unidade da rede 
municipal de ensino em Salvador-BA visando tornar a inclusão de estudantes 
com deficiência uma ação concreta e em permanente construção. Em 2020, a 
gestão tem buscado se articular da melhor forma, a fim de dar apoio efetivo 
a estudantes com deficiência e seus familiares, pois o isolamento social para 
conter a Pandemia do covid-19 deixou o grupo ainda mais vulnerável no 
atendimento de suas especificidades. Trata-se de pesquisa qualitativa, que 
contempla a narrativa (auto)biográfica de uma gestora, a partir de registros 
feitos entre 2019 e 2020, às quais resultaram em estratégias voltadas a 
fomentar a educação numa perspectiva inclusiva. O acolhimento e acompa-
nhamento de estudantes e familiares a partir da interrupção de aulas presen-
ciais foi mantido nesta unidade. Conclui-se que a criação do Núcleo de Apoio 
à Inclusão em 2019, dentre outras medidas, favoreceu o acompanhamento 
da família pela escola no contexto da pandemia. As crianças de modo geral, 
mesmo em suas casas, continuam a realizar atividades, porém a gestão tem 
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procurado estar atenta às necessidades educacionais específicas de cada 
aluno com deficiência.
Palavras-chave: Gestão. Deficiência. Inclusão. Pandemia.

INTRODUÇÃO

A escola, como local rico em relações e interações, pode facilitar 
a promoção da inclusão, não só ao contribuir para o desenvolvimento 
cognitivo, mas também socioemocional dos estudantes com e sem 
deficiência. Sob tal aspecto, o gestor escolar exerce papel decisivo no 
processo, prezando por uma gestão democrática e cooperativa e bus-
cando apoio de toda a comunidade escolar para viabilizar propostas 
e canais de interação, até porque, são estes canais que asseguram a 
continuidade da educação, mesmo em situações nas quais ir à escola 
representa um risco à vida das pessoas, como se pode perceber desde 
que a infecção pelo coronavírus se espalhou pelo mundo.

Contudo, mesmo antes da pandemia, apesar das leis, avanços 
em pesquisas e estudos que indicam condições de acessibilidade para 
o processo de inclusão das pessoas com deficiência, a escola já en-
frentava muitos desafios. A expectativa de superá-los, cabe pontuar, 
motivou e justifica a proposta descrita nesse relato de experiência, que 
se estendeu às ações promovidas em 2020 para dar continuidade aos 
processos formativos inclusivos dos estudantes.

O trabalho apresentado revela, a priori, a vivência de uma 
vice-gestora em uma Escola Municipal em Salvador-BA na tentativa de 
dar concretude prática ao discurso inclusivo. Versa, portanto, sobre os 
desafios para apoiar estudantes, famílias e professores no processo de 
inclusão de pessoas com deficiência. Tal experiência, com a interdição 
das escolas em 2020, ganhou novos contornos. Afinal, a gestora se viu 
na obrigação de manter o vínculo com a criança – com e sem deficiên-
cia – e suas famílias/responsáveis.  Isso, apesar do isolamento social. 
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Foi preciso refletir sobre formas para dar continuidade aos processos 
inclusivos já vivenciados na escola. Para dar melhor sustentação ao 
objeto de estudo, cabe reflexão sobre ação da gestão escolar, feita 
por meio da narrativa (auto)biográfica. Esse caminho metodológico, 
busca demonstrar como a equipe gestora da referida escola conseguiu 
estabelecer ações que buscam incluir estudantes com deficiência, e 
suas famílias em prol da educação inclusiva. A metodologia utilizada, 
de natureza qualitativa, procura compreender os fenômenos que en-
volvem as interações entre estes sujeitos. Logo, diante desse contexto, 
coloca-se o seguinte problema: como a gestão escolar de uma unidade 
educacional da rede pública pode atuar, mesmo numa situação de 
pandemia, na promoção de ações voltadas a processos inclusivos, 
unindo escola, estudantes com deficiência e suas famílias?

OBJETIVO

A fim de encontrar a resposta para tal questionamento, definiu-
-se o objetivo central: analisar o impacto antes e durante o isolamento 
social das ações da gestão escolar no processo de inclusão de estudan-
tes com deficiência numa Escola Municipal de Salvador-BA.

ROMPENDO BARREIRAS POR UMA ESCOLA INCLUSIVA

Nesse estudo, considera-se pessoa com deficiência, seguindo 
o preceituado no o art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência ou LBI, de 2015. Isto é: “[...] aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas” (BRASIL, 2015). Este conceito comunga com 
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o modelo social da pessoa com deficiência trazido por Débora Diniz 
(2007), segundo o qual a deficiência é vista como “um estilo de vida”, 
pois, devido às barreiras, é imposto um modo de ser diferentes a essas 
pessoas. A pandemia, portanto, pode se constituir em mais uma bar-
reira para a pessoa com deficiência.

Para Nóvoa (2020), a Pandemia pode acentuar a desigualdade 
social porque os estudantes mais pobres e vulneráveis, dentre os quais 
estão os da Educação Especial, não podem, de pronto, voltar à escola 
e, por isso os educadores precisam agir para manter as atividades 
educativas e pedagógicas fora da sala de aula.

Conforme pesquisa do Instituto Rodrigo Mendes (IRM, 2020), 
intitulada Protocolos sobre educação inclusiva durante a pandemia da 
covid-19: Um sobrevoo por 23 países e organismos internacionais, as 
escolas que desejam apoiar estudantes com deficiência, mesmo a dis-
tância, devem se organizar e adaptar materiais didáticos, consideran-
do atividades coletivas por meio de cartas e vídeos, além de oferecer 
apoio à família entendendo a realidade do isolamento social.

Ciente de todos os obstáculos enfrentados pelas pessoas com 
deficiência, principalmente no período do isolamento social, parece-
-nos clara a necessidade de que a escola se organize e atue para apoiá-
-las, contribuindo para vencê-las e ultrapassá-las com maior facilidade. 
Na unidade educacional pesquisada, 30 crianças faziam parte desse 
contexto em 2019.

Representando um percentual de 6,5% do total de 476 estu-
dantes. Em 2020, esse contexto ainda não foi delineado, porque com a 
suspensão das aulas não se pode finalizar o processo de identificação 
dos estudantes com deficiência.

Considera-se que o Brasil avançou com a Constituição em vigor 
ao afirmar, no art. 205: “[...] a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família” (BRASIL, 1988). Por este prisma, a educação 
como direito de todos inclui a diversidade humana e deve ser garan-
tida independentemente dos contextos vivenciados pela sociedade, 
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como o da Pandemia. Para as pessoas com deficiência, esse direito foi 
reforçado na citada Lei Brasileira de Inclusão ou LBI, no Capítulo IV, 
quando afirma:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com de-
ficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível 
de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelec-
tuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).

 Segundo Sofia Freire (2008, p. 5), inclusão é: “[...] um movi-
mento educacional, mas também social e político que vem defender o 
direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente 
e responsável, na sociedade em que fazem parte, e de serem aceitos e 
respeitados naquilo que os diferencia dos outros”. Todavia, percebe-se 
enquanto gestor a urgência de avançar e efetivar, na prática, a inclusão 
de crianças que enfrentam, por si só, inúmeras dificuldades para so-
breviver, independentemente da condição da deficiência.

Sabe-se que a falta de estrutura, de material humano (auxi-
liares) e de conhecimento, dificultam o processo de inclusão, mas o 
medo de lidar com o desconhecido, o próprio preconceito e a recusa, 
geram ainda mais impactos negativos nesse processo.

Deste modo, fica ainda mais evidente o papel da gestão escolar 
em desconstruir esses preconceitos arraigados e construir uma escola 
inclusiva que consiga atender todos os seus estudantes mesmo em 
tempos de pandemia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Escola, lócus dessa pesquisa, de grande porte, fica situada 
em Salvador-BA e atende a uma população de classe economicamente 
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baixa. Para preservá-la, a instituição será chamada, nesse trabalho, de 
Escola Jardim. A referida escola funciona em regime parcial, oferecendo 
o Ensino Fundamental I nos turnos, matutino e vespertino. Em 2019, são 
476 estudantes, distribuídos em dois turnos, sendo 237 no matutino e 
239 no turno vespertino. Entre essas, foram identificadas, 30 crianças 
com de deficiência. Em 2020, esses dados pela escola não foram conclu-
ídos devido à suspensão das aulas, logo no início da pandemia, quando 
apenas o setor administrativo foi mantido em funcionamento.

Conhecer um pouco da organização da escola é preciso para 
entender a realidade abordada e os percursos que levaram a traçar 
os objetivos propostos pela gestão desta unidade, listados no início 
do trabalho.

Neste trabalho, escolheu-se o tipo de pesquisa qualitativa por-
que, na concepção de André (2013, p. 96):

[...] a perspectiva das abordagens qualitativas, não é a 
atribuição de um nome que estabelece o rigor metodo-
lógico da pesquisa, mas a explicitação dos passos segui-
dos na realização da pesquisa, ou seja, a descrição clara 
e pormenorizada do caminho percorrido para alcançar 
os objetivos, com a justificativa de cada opção feita.

Sendo assim, o caminho percorrido busca compreender os 
fenômenos que envolvem os sujeitos dentro do contexto estudado. 
O dispositivo de produção de informação, apresentado neste estudo, 
traz então essa narrativa (auto)biográfica, que, como esclarece Pas-
seggi e Souza, (2017, p. 9), permite ao ser humano “[...] configurar 
narrativamente a sucessão temporal de sua experiência” para contar a 
história de sua vida, e algo vivenciado em um momento qualquer.

A narrativa, no caso, é feita pela colaboradora dessa pesquisa, 
uma vice-gestora, chamada ficticiamente de Flor, a fim de preservar 
sua identidade. A narrativa (auto)biográfica de Flor parte do registro 
escrito feito por ela em um caderno de pauta, numa espécie de diário 
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da gestão escolar e compreende o período anterior e atual do isola-
mento social adotado por causa do covid-19.

O processo de análise das informações produzidas pela cola-
boradora foi organizado em três momentos, atendendo, com base em 
Souza (2006, p. 79) e Meirelles (2015 p. 289), três etapas. A saber: 
“Etapa I: Mapeamento das análises ou Narrativas/leitura cruzada; 
Etapa II: Leitura Arqueológica ou Leitura temática-unidades de análise 
descritivas; e Etapa III: Leitura Interpretativa/Compreensiva ou Leitura 
interpretativa-compreensiva do corpus”. É importante salientar que 
esses três momentos se aproximam e dialogam entre si, mas também 
são singulares.

No primeiro momento do caminho ou Etapa I, foi realizada a 
leitura global das narrativas da vice-gestora, mapeando elementos 
que ajudaram a descrever as ações realizadas e os possíveis resultados 
destas antes e durante o isolamento social.

No segundo ou Etapa II, objetivou-se construir as unidades de 
análise temática presentes nas narrativas. Portanto, essa organização 
priorizou compreender e interpretar o texto narrativo “[...] uma vez 
que as regularidades, as irregularidades e as particularidades apresen-
tam-se na oralidade e na escrita, através dos sentidos e significados 
expressos e/ou não, no universo particular das experiências de cada 
sujeito” (SOUZA, 2014, p. 44).

Na última fase ou Etapa III, foi realizada uma leitura interpreta-
tiva/compreensiva da narrativa, pois, de acordo com Meireles (2015, 
p. 290): “[...] Nesta etapa, o pesquisador identifica, nas narrativas, mo-
dos de apreensão e interpretação vividos pelos sujeitos – narradores, 
construindo um ‘desenho hermenêutico’”.

Para o reconhecimento da identidade e acompanhamento das 
crianças com deficiência presentes na escola, estratégias de análise 
das atividades e pareceres diagnósticos foram retirados da narrativa 
da colaboradora. Juntou-se a isso, a escuta sensível de Flor sobre os 
relatos das professoras das classes comuns, bem como o levantamento 
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dos dados dos estudantes no sistema de matrícula da Prefeitura e a 
elaboração de instrumentos de acompanhamento destes estudantes.

Para identificar a interação entre a gestão e as famílias dos 
estudantes com deficiência, foi pinçada da narrativa da colaboradora, 
a forma como a família se relacionava com a escola. Muitas famílias 
não retornavam e não buscavam os acompanhamentos indicados pela 
escola. Com a Implantação do NAI, houve uma melhora significativa na 
relação entra a família e a escola.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Flor é vice-gestora na unidade Escolar Jardim há dois anos. 
Ao assumir a gestão, verificou que não havia acompanhamento siste-
mático dos estudantes com deficiência, muito menos documentos e 
arquivos que favorecessem o entendimento e observação apurada da 
situação dessas crianças ao longo do percurso escolar, em uma reali-
dade inclusiva. Flor comenta que, após inquietações e diálogos entre 
as gestoras, em 2019, sobre como poderiam promover o processo de 
inclusão na escola, surgiu então a ideia do NAI (Núcleo de Apoio a In-
clusão). Esse núcleo é tocado pelas gestoras, para planejar e articular 
ações de apoio às crianças e famílias na escola.

Flor comenta que, num primeiro momento, a equipe gestora 
reuniu as professoras da escola, para definir atribuições, explicitar a 
proposta, os objetivos e criar o NAI. Depois, a equipe gestora planejou 
os instrumentos necessários para identificar, avaliar e acompanhar os 
casos de estudantes em situação de inclusão da escola.

No sistema de matrícula, foram buscados os estudantes ca-
dastrados com deficiência. Esse panorama levou à identificação dos 
estudantes com deficiência na escola e facilitou a busca por estratégias 
para dinamizar o trabalho junto às famílias e instituições parceiras. 
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Foram encontradas, na escola pesquisada, 30 crianças como público 
possível da Educação Especial.

Com a atuação do NAI, das 30 crianças com deficiência, das quais 
apenas 12 tinham acompanhamento terapêutico, obteve-se apoio para 
mais 13 crianças. “Terminamos o ano letivo com 25 crianças assistidas”.

Após esse momento, o desafio do caminho, de acordo com 
a colaboradora, foi o de enlaçar as famílias, convidando-as para os 
encontros. Com isso, foi possível conhecer melhor o percurso do estu-
dante com deficiência até se matricular na escola e quais deficiências a 
serem atendidas: intelectual, sensorial ou física.

Flor declara que as famílias não conseguem, muitas vezes, 
encontrar sozinhas as instituições de atendimento para suas crianças. 
Contudo, com a orientação e acompanhamento da equipe do NAI, as 
famílias sentiram mais confiança, fortalecendo-se na busca de atendi-
mento para seus filhos.

A gestão de Flor teve continuidade em 2020, mas com as deter-
minações feitas pelo Decreto Municipal nº 32.256/20201 para conter o 
avanço da pandemia do covid-19, as aulas foram suspensas em março e 
os planos de Flor foram postergados em parte. Até porque, no contexto 
da pandemia, segundo Flor, existe grande preocupação com a preser-
vação da vida relacionada também ao retorno dos estudantes com 
deficiência, já que algumas crianças podem apresentar comorbidades.

Todavia, Flor relata que, mesmo em meio às incertezas desse 
período de pandemia, a gestão conseguiu se articular para realizar 
algumas ações junto aos estudantes, sem e com deficiência e suas fa-
mílias, enviando atividades impressas e mantendo contato telefônico 
com os responsáveis. Flor ressalta ainda, que a gestão optou por criar 
uma rede social (Instagram), para a escola, o que ampliou a comunica-
ção com as famílias durante esse período.

1  Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/decreto/2020/3231/32317/
decreto-n-32317-2020-dispoe-sobre-novas-medidas-de-prevencao-e-controle-para-enfren-
tamento-do-covid-19-no-ambito-domunicipio-de-salvador. Acesso em: 30 abr. 2021.
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Segundo Flor, infelizmente, a pandemia evidenciou a desigual-
dade social, pois mesmo com todo o avanço da tecnologia a continui-
dade das aulas na rede pública com ensino a distância, na sua escola, 
não foi possível para todos, pois aparelhos móveis, computadores e 
internet continua a ser privilégio de poucos. Logo, a maioria de seus 
estudantes não teve esse acesso virtual.

ANALISANDO O PERCURSO DE FLOR

Se pode notar, pela narrativa de Flor, que a partir dos instru-
mentos elaborados e ações planejadas, foi possível em 2019, ano 
anterior à pandemia, identificar e acompanhar diariamente aspectos 
relacionados a estas crianças, como: frequência, reuniões e retorno 
das famílias sobre os atendimentos clínicos e psicopedagógicos, bem 
como atendimento às demandas das professoras e o diálogo reiterado 
com as instituições parceiras. Essa organização é imprescindível ao 
sucesso da gestão, pois como afirma Tezani (2009):

[...] O gestor escolar que se propõe a atuar numa prática 
inclusiva envolve-se na organização das reuniões peda-
gógicas, desenvolve ações relacionadas à acessibilidade 
universal, identifica e realiza as adaptações curriculares 
de grande porte e fomenta as de pequeno porte, pos-
sibilita o intercâmbio e o suporte entre os profissionais 
externos e a comunidade escolar (TEZANI, 2009).

Sendo assim, o envolvimento da gestão escolar, com objetivos 
definidos, ações planejadas e instrumentos eficazes, mostra-se essen-
cial para estabelecer processos inclusivos na escola. Esse acompanha-
mento refletiu no bom resultado obtido, ao final de 2019, pois das 30 
crianças com deficiência, das quais apenas 12 tinham acompanhamen-
to terapêutico, obteve-se apoio para mais 13 crianças. “Terminamos 
o ano letivo com 25 crianças assistidas”. Esse levantamento, segundo 
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Flor, proporcionou-lhes maior visibilidade e, por conseguinte, melhor 
acompanhamento e planejamento das ações.

De acordo com o relato de flor, a partir do trabalho desenvolvi-
do pelo NAI em 2019, muitas famílias passaram a compreender melhor 
a deficiência e a importância da intervenção precoce. Nesse processo, 
as famílias se tornaram parceiras da escola e os diálogos e trocas foram 
mais frequentes o que favoreceu, em 2020, durante a pandemia maior 
interlocução entre os envolvidos. Como colocam Portela e Almeida 
(2009, p. 157):

[...] no âmbito das relações entre família e escola, torna-
-se fundamental assumir um compromisso de reciproci-
dade entre elas. De um lado, encontrasse a família, com 
sua vivência e sabedoria prática sobre seus filhos. De 
outro, a instituição escolar, com sua vivência e sabedoria 
a respeito dos seus alunos. Todavia é preciso entender 
que esses mesmos alunos são também seus filhos, e que 
os filhos são os alunos. Dito de outra maneira, deve-se 
às duas instituições básicas das sociedades o movimento 
de aproximação, num plano mais horizontal, de distri-
buição mais igualitária de responsabilidade (PORTELA; 
ALMEIDA, 2009, p. 157).

Entender instituições essenciais como família e escola para a 
formação inicial das crianças como não antagônicas, mas sim comple-
mentares é a chave do desenvolvimento integral dos estudantes com 
ou sem deficiência e do sucesso inclusivo, baseado justamente na 
parceria família-escola.

Em que pese todas as ideias e projetos para apoiar o processo 
de inclusão na escola, o maior desafio no momento é, na opinião de 
Flor, o de planejar o retorno das aulas, tendo o cuidado de preservar 
o bem mais importante: a vida. Como instituição pública, a unidade 
seguirá o protocolo estabelecido. Contudo, na senda de uma gestão 
cuidadosa e inclusiva, na escola de Flor estratégias já estão sendo 
traçadas para atender as particularidades de seus estudantes.
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De acordo com Flor, o retorno das crianças com deficiência à 
escola, deve ser avaliado caso a caso, observando as especificidades 
de cada uma. Logo, o bom senso da equipe gestora e pedagógica será 
de suma importância para o sucesso dessa ação. De acordo com Sime 
e Coutinho (2020), nesse período de pandemia, os cuidados devem ser 
redobrados, principalmente porque as crianças podem não compre-
ender a situação. Um grande desafio para as crianças com deficiência 
pode ser a necessidade de receber cuidados de outra pessoa. Daí a 
importância da gestão escolar, como pontua Flor, no sentido de garan-
tir a formação da equipe escolar, visando atender aos estudantes neste 
processo que inclui bem mais que adequações higiênicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho de Flor revelou ser na perspectiva de inclusão, cum-
prindo o objetivo proposto de analisar fatores que ajudaram a gestão 
na empreitada de promover a construção contínua de uma cultura 
inclusiva na escola, antes e durante a pandemia.

Pode-se notar que a existência de Núcleo de apoio a inclusão 
na escola, favoreceu o desenvolvimento de ações pontuais, também 
no período da pandemia, pois a gestão, por meio do processo de 
organização e acompanhamento dos estudantes com deficiência, já 
possuía um banco de dados. Além disso, através da interação com as 
famílias por meio das reuniões, já havia estabelecido o sentimento de 
confiança e acolhimento. Essa ação permitiu a manutenção do con-
tato, agora telefônico, bem como o apoio a estudantes e famílias em 
isolamento social.

Parece claro que, muitas vezes, o preconceito, a falta de diálogo 
e conhecimento são os principais entraves ao processo de inclusão. 
Quando a busca pelo conhecimento, planejamento e reflexão de ações 
e diálogos são postos na pavimentação desse caminho, novas vias, 
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como foi possível perceber, se abrem à possibilidade de processos 
inclusivos na escola, independentemente de suas características. En-
tretanto, há muito a ser trilhado, para que de fato, a escola inclusiva 
seja concretizada.

No entanto, sabemos que na esteira das incertezas que o covid-19 
traçou, de um ponto a outro do planeta, o acolhimento será fundamen-
tal para se pensar em um possível retorno. Portanto, é fundamental 
refletir e estar receptivo a novas possibilidades, ressignificando a escola 
e as atitudes humanas em si, dentro de um contexto completamente 
modificado por um vírus sobre o qual ainda pouco se sabe.
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RELATO SOBRE UMA PROPOSTA 
DE TRABALHO EM HISTÓRIA ANTE 

EDUCANDOS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA

Maristel P. Nogueira

RESUMO 
Este relato é sobre uma experiência de trabalho realizada com duas crianças 
autistas nos anos finais do Ensino Fundamental. A questão que se colocava 
em relação ao processo de aprendizagem estava relacionada com a forma de 
trabalhar com as crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista. Tínhamos 
o objetivo de alcançar alguma aprendizagem e evoluir no que se refere aos 
conhecimentos a respeito da disciplina. Para tanto buscamos como referen-
cial teórico o trabalho de Temple Grandin e de profissionais (psicólogos e 
pedagogos) que atuam com crianças autistas no processo de alfabetização. 
A metodologia utilizada foi a de criação de vínculos e busca de interesses. A 
partir disto, estabelecemos um planejamento de atividades e realizamos o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas de acordo com o tempo de cada 
educando. Ao longo do texto, discorremos como o trabalho foi desenvolvido 
com cada aluno e apresentamos os resultados positivos em relação às duas 
crianças autistas. O trabalho se deu em momentos distintos na escola, mas 
ambos os casos ocorreram no 6º Ano do Ensino Fundamental, anos finais. 
Palavras-chave: Autismo. Inclusão. Estudantes. 
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INTRODUÇÃO 

O relato a seguir é sobre uma experiência de trabalho com 
duas crianças Autistas – Transtorno do Espectro Autista, vivida em 
uma escola pública municipal na cidade de Campo Bom. As escolas 
deste município são escolas bem aparelhadas, pois, o município é uma 
cidade que possui elevada arrecadação fiscal e a população é peque-
na. A questão que nos deparamos nos dois casos é que deveríamos 
atender alunos com TEA sem ter a menor preparação para tal. Assim 
saímos em busca de literatura que pudesse nos ajudar a realizar um 
bom trabalho. Entretanto a busca se mostrou decepcionante, pois a 
bibliografia ainda não é muito vasta e em 2015 era menor ainda. 

Quando o assunto é inclusão de crianças especiais nos depara-
mos com muitas dificuldades diante dos sistemas escolares como um 
todo. Não importa se a escola é pública ou particular sempre as famílias 
destas crianças irão encontrar alguma resistência, mesmo existindo 
leis que garantam o acesso destes jovens às escolas e ao convívio social 
no ambiente escolar. É necessário mudar esse olhar e acolher esses 
alunos procurando melhorar o desenvolvimento dos mesmos. 

Os sistemas escolares relutam muito em mudar de 
direção porque também estão organizados em um 
pensamento que recorta a realidade, que permite dividir 
alunos em normais e com deficiência, as modalidades 
de ensino em regular e especial, os professores em 
especialistas nesse e naquele assunto. A lógica dessa 
organização é marcada por uma visão determinista, 
mecanicista, formalista, reducionista, própria do pen-
samento científico moderno, que ignora o subjetivo, o 
afetivo, o criador – sem os quais é difícil romper com 
o velho modelo escolar e produzir a reviravolta que a 
inclusão impõe (BORELLA, 2020, p. 149-150).

Realmente existe uma resistência por parte de boa parte dos 
gestores escolares e dos professores e a razão para isso é que tratar 
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do tema autismo é sempre um desafio, principalmente quando não 
se tem formação especial para trabalhar com crianças que possuem 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. “Os profissionais da educação 
não são preparados para lidar com crianças autistas e a escassez de 
bibliografias apropriadas dificulta o acesso à informação na área” (RO-
CHA, 2020, p. 133). Sem informações adequadas ou suficientes, não 
raro, a postura dos educadores é de pânico por desconhecimento das 
metodologias de trabalho com essas crianças. Entretanto não devemos 
esquecer o preconceito com relação ao aluno autista, sendo que ao 
menor indício de dificuldade ou crise do aluno, é sugerido à família que 
encontre uma escola especializada para colocar a criança. Esse tipo de 
ação demonstra a falta de empatia com a criança e sua família. 

Ao longo dos anos, a classificação do autismo sofreu mudanças. 
Atualmente, o TEA engloba uma série de níveis, leves, moderados ou 
severos. Segundo a Revista Autismo, o autismo é descrito como:

O autismo – nome técnico oficial: Transtorno do Espec-
tro do Autismo (TEA) – é uma condição de saúde carac-
terizada por déficit na comunicação social (socialização 
e comunicação verbal e não verbal) e comportamento 
(interesse restrito e movimentos repetitivos). Não há só 
um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente 
que se usa o termo “espectro”, pelos vários níveis de 
comprometimento – há desde pessoas com outras 
doenças e condições associadas (comorbidades), como 
deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas indepen-
dentes, com vida comum, algumas nem sabem que são 
autistas, pois jamais tiveram diagnóstico (PAIVA JUNIOR, 
2019, p. 8).

A definição acima contribui com informações que devem ser 
consideradas ao lidar com um aluno com TEA. 
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OBJETIVO 

Nosso objetivo é poder dar suporte e dedicar tempo no pro-
cesso de aprendizagem dos alunos autistas/especiais que nos che-
garam. Sempre nos preocupou acolher os alunos de inclusão com o 
maior zelo possível, entretanto a nossa dedicação fica limitada, pois, 
devemos em atendê-los e ao mesmo tempo trabalhar com os demais 
25 alunos ou mais.

Para um bom trabalho no ambiente escolar, é necessário 
saber como as crianças com TEA se comunicam com os 
outros, os seus interesses, qual a forma de aprender, as-
sim já daremos o primeiro passo rumo ao entendimento 
relativo ao processo de desenvolvimento e aprendiza-
gem, conseguindo elaborar estratégias que culminem 
na alfabetização (ROCHA, 2020, p. 133).

Diante das afirmações de Rocha é de suma importância a troca 
de informações com a família e com a escola anterior do aluno para 
maiores informações. Sendo essa troca de informações essencial para 
que as estratégias de educação possam ser elaboradas adequadamente.

O trabalho com crianças com TEA deve ser bem pla-
nejado, levando, sobretudo em consideração as carac-
terísticas individuais de cada criança, seu potencial e 
interesse, dando atenção para a forma que se comporta, 
respeitando seu ritmo (ROCHA, 2020, p. 134).

Vivenciamos uma realidade de escola pública e nesta realidade 
o desconhecimento é extremamente grande em relação às crianças 
especiais. Quando procuramos nos acercar de maiores informações 
vindas das escolas anteriores sobre os alunos especiais que nos 
chegam (TEA, Deficiência intelectual, Síndrome do X frágil, Síndrome 
de Down etc.) essas informações sempre são vagas e imprecisas. 
Percebe-se, com raras exceções, que o aluno passou todo o período 
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das séries iniciais sem que alguém tenha se detido a perceber com 
maior dedicação como ele aprende. Razão pela qual, na maioria das 
vezes os alunos com TEA e outros com outras deficiências têm chegado 
ao 6º Ano, analfabetos ou semialfabetizados. São compreensíveis as 
dificuldades em alfabetizar esses alunos quando se tem turmas com 
todo tipo de aluno com maiores ou menores necessidade de atenção. 
Entretanto o registro de como o aluno foi ao longo do tempo normal-
mente não é repassado nem pela escola anterior e nem pela família 
que normalmente não se sente capaz de contribuir.

METODOLOGIA 

Sobre autismo e aprendizagem podemos observar o seguinte:

Antes de elaborar qualquer planejamento direcionado a 
essas crianças, o educador deve entender o que é autis-
mo e tudo o que o envolve, posteriormente observar e 
atentar-se ao seu aluno, à forma que reage perante as 
atividades, se apresenta alterações na fala, para manter 
contato visual, brincar etc. Com essas informações em 
mãos, passa a ser possível estabelecer metas a se atingir 
e estratégias para concretizá-las (ROCHA, 2020, p. 134).

O trato com crianças especiais, independente do que elas pos-
sam ter, deve ser sempre individualizado caso a caso. Neste sentido 
não é possível estabelecer uma metodologia que possa ser aplicada 
em todos os casos. Nos casos que serão relatados a seguir utilizamos 
metodologias semelhantes, mas não iguais. Em ambas, a situação 
identificou primeiramente o que os alunos sabiam, quais os seus in-
teresses, conversamos com as famílias em busca de informações. A 
atividade com o aluno do ano de 2015 foi muito mais instintiva do que 
pensada pedagogicamente. Entretanto com o aluno de 2019, em fun-
ção de já ter algum conhecimento foi possível traçar pedagogicamente 
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uma estratégia de ação. Compreendendo a necessidade de saber um 
pouco mais a respeito de autismo, procuramos a definição desta con-
dição neurológica.

O autismo é uma condição neurológica complexa com 
peculiaridades individuais que requerem o envolvi-
mento ativo de pais e professores na elaboração de um 
plano de ação que promova uma melhor aprendizagem, 
adaptabilidade e inclusão social do indivíduo com 
autismo no ambiente escolar. Não existe uma receita 
de “O” indivíduo com autismo. Não existe uma fórmula 
ou receita pronta para fazer com que uma criança com 
autismo aprenda melhor, entretanto, a construção da 
confiança entre pais e professores, bem como o reco-
nhecimento da importância de cada uma das partes, é o 
início de todo o processo (BRUNI; GADIA; MARCO, 2013, 
p. 75-76).

Conscientes da importância de criarmos vínculos para que 
possamos desenvolver um planejamento adequado, passamos a esta-
belecer como metodologia de trabalho a formação de vínculos com o 
aluno e a família. Uma vez estreitados os laços e conhecendo melhor 
nosso aluno seria possível fazer planejamento individualizado para ele 
e estabelecer metas a serem atingidas.

RELATO 

Em 2015, nossa escola recebeu uma criança com TEA no 6º Ano 
do Ensino Fundamental. A direção da escola providenciou uma auxiliar 
de ensino para apoiar a criança, cuja presença foi de suma importância 
para que toda e qualquer estratégia de ação pudesse ser realizada 
pelo aluno. Desde o início do ano tratamos de estreitar as relações 
com a família deste aluno e nos aproximarmos cada vez mais dele. Não 
estamos preparados para definir o grau de autismo de um aluno, mas 
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acreditamos que o dele não era severo. O mesmo não sabia ler nem 
escrever o que nos levou a outro patamar de dificuldade. Nossa rela-
ção era boa em função do fato dele se interessar por alguns aspectos 
da história. A mãe era muito dedicada ao filho e sempre respondia as 
solicitações feitas. 

Como o aluno não era alfabetizado, iniciamos o ano com ele 
recebendo atividades com figuras e muita conversa para identificar 
seus interesses mais específicos e criar um plano de ação personali-
zado. “Ao fazer tarefas linguísticas, o indivíduo autista usa mais as 
áreas visual e espacial do cérebro do que os neurotípicos, talvez para 
compensar a carência de um conhecimento semântico que provêm da 
interação social” (GRANDIN, 2019, p. 134). Daí a importância do uso 
das figuras no primeiro momento. Sempre houve uma boa parceria 
com a auxiliar de ensino que colaborava atendendo o educando e nos 
dando o feedback da estratégia escolhida.

Em um dado instante conseguimos a atenção plena dele, pois 
iniciamos a civilização egípcia, nosso aluno era fascinado por pirâmides 
e não havíamos percebido ainda. Esse foi o grande gatilho para co-
meçar efetivamente a ensinar história e a alfabetização dele. Até essa 
ocasião ele participava da aula em momentos pontuais quando algo 
chamava sua atenção ou se relacionava com alguma informação vista 
no Canal History, da NET.

Para Shwartzman e Assunção Junior (1995), quanto mais 
significativo para a criança for seu professor, maior será 
a chance de que se promovam novas aprendizagens, ou 
seja, independentemente da programação estabelecida, 
ela só ganhará dimensão educativa quando ocorrer uma 
interação entre o aluno com TEA e o professor (ROCHA, 
2020, p. 135).

Essa interação se dá com a formação de vínculos afetivos ou 
de confiança o que ocorreu quando começamos a estudar a civilização 
egípcia, ele falava e era prontamente atendido, suas opiniões eram 
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valorizadas. Diante da descoberta da paixão por pirâmides, passamos 
ao longo do ano relacionando o máximo possível as demais civilizações 
com o Egito, traçamos paralelos e demonstramos diferenças. Enquanto 
trabalhávamos com o educando a auxiliar de ensino tratava de desen-
volver a sociabilidade do mesmo com os colegas em aula e no recreio 
com muito sucesso. E ele demonstrou aprender um pouco daquilo que 
estávamos ensinando, tanto que conseguiu apresentar para a turma a 
história do faraó Tutancâmom e mostrar através da construção de uma 
pirâmide de argila como era o túmulo de um faraó e seu sarcófago. A 
ideia de uma apresentação para a turma parecia temerosa, mas ele 
aceitou e o fez sem maiores problemas. Esse trabalho contou com a 
colaboração da auxiliar de ensino que o acompanhava. “Se pudermos 
reconhecer, de modo realista e caso a caso, os pontos fortes de um 
indivíduo, podemos determinar melhor seu futuro” (GRANDIN, 2019, 
p. 131). Cabe lembrar que “O Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
abarca um amplo universo de alunos com quadro clínico de déficit, em 
maior ou menor grau, nas áreas de interação social, comportamento e 
comunicação” (VIEIRA, 2019, p. 14). Diante disso a apresentação dele 
ante os colegas foi muito significativa. 

A professora de geografia ao saber deste interesse do aluno 
tratou de trabalhar geografia também vinculada às pirâmides. Outros 
professores buscaram interesses do aluno dentro de suas matérias com 
relativo sucesso. Esta criança estudou na escola Emeef CEI até o 9º Ano, 
de onde saiu alfabetizada e preparada para o Ensino Médio. Posterior-
mente, sua mãe enviou uma cópia do boletim escolar em agradecimen-
to pelo trabalho realizado demonstrando as boas notas deste aluno em 
outra escola e em outro estado. Nesta época ainda não possuíamos a 
sala de recursos multifuncionais que recebemos posteriormente.

Em 2019, recebemos outro aluno em situação semelhante, ele 
não sabia ler nem escrever, apenas reconhecia letras, sílabas e escrevia 
seu nome. Iniciou-se, então, um trabalho, objetivando estabelecer 
vínculo e obter a atenção do aluno para os temas propostos em aula, 
principalmente nas aulas de História.
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As propostas de trabalho para as crianças com TEA de-
vem ser variadas, adequando-se as suas necessidades, 
respeitando as limitações e sempre sendo motivadoras. 
O professor, além de mediador, deve ter um olhar cuida-
doso para perceber as estratégias que funcionam com 
seu aluno, essa relação professor-aluno deve transmitir 
confiança, segurança e amor, fatores que auxiliarão na 
interação social, resultando em possíveis avanços na 
aprendizagem (ROCHA, 2020, p. 135).

Este novo aluno era mais tranquilo de se lidar, tinha facilidade 
em se comunicar e respondia quando perguntado, demonstrou algum 
interesse em história e questionou bastante sobre “o homem das 
cavernas”, mas, nada era assim tão interessante ao ponto de manter 
sua atenção em aula. A Sala de Recursos Multifuncional foi muito 
importante, pois fizemos uma parceria com a profissional que lá tra-
balha tentando compreender em que nível estava o desenvolvimento 
cognitivo desse aluno e qual seria a melhor forma para despertar um 
pouco mais o interesse dele (lembrando o caso do aluno descrito an-
teriormente). A auxiliar de ensino que a acompanhava logo identificou 
que a criança gostava da história sobre o navio Titanic e tudo mais que 
se relacionasse a ele. Não houve a necessidade em socializá-la com os 
colegas, porque os mesmos estudavam juntos desde a 1ª Série, e se 
conheciam muito bem, tratando o colega com muito carinho. 

Logo após o início do ano letivo, recebemos uma estagiária 
graduanda de História para fazer observação e estágio obrigatório. A 
mesma escolheu a turma desse aluno para trabalhar e, após as obser-
vações, iniciou o estágio. As trocas de informações entre nós, a auxiliar 
de ensino e a estagiária foram constantes e importantes.

Através dessas conversas, o tema de interesse do aluno 
pela história do Titanic foi considerado. A partir desses 
relatos, a professora estagiária lembrou-se da história de 
vida de Temple Grandin, professora de Ciência Animal 
da Universidade do Colorado, diagnosticada com TEA. 
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Neste caso, os professores haviam sido fundamentais 
na vida de Temple, pois foram auxiliando e incentivando 
suas pesquisas e interesses, levando-a a entrar em uma 
universidade. 
Tendo a história de Temple em mente, a professora 
estagiária pensou em um método para desenvolver e 
ampliar os conhecimentos do aluno, usando a indústria 
naval, tendo como objeto do conhecimento a Civilização 
Egípcia. Os objetivos pensados inicialmente eram de que 
o aluno conseguisse desenvolver um raciocínio histórico, 
ou seja, conseguisse perceber a evolução dos barcos até 
atingir o foco de seu interesse: o Titanic. Além disso, que 
ele conseguisse perceber a importância e o impacto dos 
barcos na sociedade (NOGUEIRA; SILVEIRA, 2020, p. 67).

Tendo essa proposta de trabalho em mente sugerimos ao edu-
cando que realizasse uma pesquisa, com a supervisão da auxiliar de 
ensino, sobre os barcos egípcios no laboratório de informática. Nosso 
objetivo era motivá-lo, por meio da indústria naval, a se interessar por 
história. Diante da proposta o aluno se mostrou resistente. Ele não en-
tendia naquele momento como isso poderia ser interessante. Pensando 
na questão visual, já citado anteriormente, trouxemos desenhos de 
barcos egípcios para que ele os visse e se interessasse. Contudo o aluno 
ainda não demonstrava interesse nenhum além do Titanic. A forma 
de persuadi-lo foi sugerir que ele fizesse um barco egípcio de verdade 
em miniatura e foi o que o convenceu. Ele pesquisava barcos egípcios, 
imprimíamos as figuras e ele montava seu barco com supervisão. 

Assim o aluno conseguiu se interessar um pouco mais por 
história e aceitar a proposta a seu modo. E em seu tempo, conseguiu 
compreender o processo histórico de evolução das civilizações bem 
como atender aos objetivos propostos pela professora. A construção 
do barco foi lenta e gradual e contou com a ajuda dedicada de sua 
auxiliar de ensino. Devido ao fato de estar fazendo o barco o aluno se 
tornou interessado em aula e questionava muito a professora. A ale-
gria que o aluno demonstrou em construir o objeto contagiou a todos, 
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desde a turma que acompanhava a construção, aos professores que 
perguntavam sobre o processo. Ao fim do período de estágio da pro-
fessora, o barco já estava pronto e o aluno apresentou sua construção 
oralmente para a turma. Explicou que era feito de capim, uma alusão 
ao papiro egípcio, contou o que a civilização transportava nos barcos e 
em qual rio aquele tipo de embarcação navegava, e como era o comer-
cio dos egípcios, falou do faraó e das pirâmides, demonstrando, assim, 
conhecimento adquirido e compreensão do assunto estudado. 

Sendo assim, quando assumimos novamente a turma, continu-
amos o trabalho iniciado com a civilização egípcia, desenvolvendo os 
estudos sobre a civilização grega e romana por meio da construção de 
embarcações destas civilizações. Foram construídos barcos de guerra e 
de comércio. Durante as aulas ele questionava bastante e aproveitamos 
o interesse dele para alfabetizá-lo um pouco mais, para isso usávamos 
figuras referentes ao tema que estava sendo estudado em história com 
o objetivo de reforçar o que era trabalhado em História, Português 
e na sala multifuncional. Temos consciência que o nosso aluno não 
era um caso difícil de lidar, ao contrário ele colaborava bastante e era 
muito focado e curioso, principalmente depois que conseguimos criar 
o vínculo e obter a atenção dele. 

Nesse período, o educando apresentou seu trabalho para a 
turma, contando sobre a importância e a finalidade dos barcos gregos 
e romanos, bem como demonstrou a capacidade de diferenciar em sua 
explanação os barcos de guerra e os comerciais. 

Diante dessa experiência, concluímos que essa prática se mos-
trou eficaz, na medida em que percebemos que o aluno, ao estudar 
algo de seu interesse, era capaz de construir um raciocínio histórico 
e foi capaz de alcançar as metas planejadas. Por estudar com os 
mesmos colegas desde o primeiro ano escolar, o educando se sentiu 
à vontade para expor o seu trabalho e responder questionamentos 
feitos pelos colegas.
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Assim, sugerimos que, no desenvolvimento do trabalho com 
crianças com TEA, o professor estabeleça vínculos com o aluno e 
identifique o foco de interesse do aluno, como foi o caso (Pirâmides e 
Titanic) e use essa informação para a criação de planos individualizados 
para o educando. A partir daí estabeleça a melhor estratégia didática e 
determine as metas a serem alcançadas. Lembrando sempre que cada 
aluno com TEA é diferente, sendo assim cada planejamento deve ser 
individualizado. Desse modo, o aluno passa a colaborar no processo de 
aprendizagem, com autonomia e interesse. Essa participação positiva 
levará a um processo de aprendizagem contínua. 
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CICLOS DE APRENDIZAGEM NO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS: UMA  
PROPOSTA PARA SUPERAR A 

REPROVAÇÃO ESCOLAR

Thais Cristina de Souza

RESUMO
O município de Ilhéus-Ba está em sua segunda tentativa de implementação 
dos ciclos de aprendizagem. A primeira experiência ocorreu na baliza tem-
poral entre 2000-2006. A segunda e atual tentativa de colocar em prática os 
ciclos começou em 2011 e se estende até o momento. Esse texto pretende 
discutir a segunda tentativa de implantação dos ciclos na rede de ensino de 
Ilhéus-Ba e traz como questão norteadora à problemática do processo de 
implementação verticalizada e sem maior envolvimento dos professores da 
rede. A política de ciclos é complexa e tem fundamentos diversos à seriação. 
Entretanto, se não bem realizado com a participação ativa dos professores, 
tende a ser uma forma de organização escolar com a mesmo lógica da seria-
ção. Esta pesquisa pretende analisar a trajetória e as implicações provocadas 
na rede municipal, no contexto da sala de aula nas seguintes categorias: 
currículo, avaliação e metodologia. Como discussão teórica propõe as contri-
buições provocadas por Luckesi (1998), Mainardes (2017), Paro (2001) entre 
outros. O presente estudo se trata de relato de experiência, ancorado na 
pesquisa bibliográfica e vivência em sala de aula. 
Palavras-chave: Ciclos de Aprendizagem. Seriação. Práticas de Ensino. 
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INTRODUÇÃO 

Os ciclos de aprendizagem em Ilhéus-BA, foi em sua segunda 
tentativa foi instituído pela resolução nº 1, de 20 de abril de 2011 que 
fixa Diretrizes Operacionais Para a Organização e Funcionamento dos 
Ciclos de Aprendizagem no município de Ilhéus, em atendimento ao En-
sino Fundamental de 9 (nove) anos e pela instrução normativa nº. 1, de 
13 de novembro de 2012 que dispõe sobre os ciclos de aprendizagem. 
Entretanto, muitos professores que estavam presentes nesse momento 
conseguem relatar poucas informações sobre a (re)implementação dos 
ciclos, o que me levou a levantar alguns questionamentos: 

Entre esses: como se deu o envolvimento dos professores na 
sua implementação? Como ocorreu o redimensionamento do currícu-
lo e da avaliação de um modelo para o outro? A política dos ciclos 
de aprendizagem idealizada desde o ano de 2012 está ocorrendo 
como foi instituída? Quais as principais implicações em sala de aula, 
como política de enfrentamento ao fracasso escolar? Pode os ciclos de 
aprendizagem ser uma política efetiva em garantir a todos os alunos o 
direito de aprender? 

Interessante analisar a orientação feita pelas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 
2010), em que diz em seu art. nº 1 que mesmo quando o sistema de 
ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime 
seriado, será necessário considerar os três anos iniciais como um bloco 
pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção. Este 
documento prevê para os sistemas de ensino um ciclo de alfabetização, 
ainda que os sistemas tenham como modelo de organização a seriação. 

Os sistemas de ensino têm a autonomia de escolher qual a for-
ma de organização para as suas escolas. Tal prerrogativa é concebida 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu art. 23 ao afirmar 
“a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
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não-seriados (sic), com base na idade, na competência e em outros 
critérios[...]”. 

Experiências como o CBA (Ciclo Básico de Alfabetização) em São 
Paulo em 1984, a Escola Cidadão em Porto Alegre no ano de 1989 e a 
escola plural em Belo Horizonte em 1995, foram consideradas como 
modelos e referências para todo o país. E serviram de referência para 
muitas redes de ensino optarem por escolher os ciclos como forma de 
organização curricular. 

Em outubro de 2016, a partir do ingresso na rede pública 
municipal, desconhecia o modelo de organização escolar em ciclos. 
Toda minha vivencia desde aluna até enquanto professora se encontra 
ancorada na cultura da forma de organização escolar da seriação. No 
entanto, encarei como um desafio, pois me faltava os saberes da práti-
ca dos ciclos, porém busquei estudar e aperfeiçoamento sobre estudos 
e pesquisas desenvolvidas sobre os ciclos. 

Um olhar para a história da educação no Brasil permite o 
entendimento de que a escola em determinado marcos e contextos, 
se preocupou em organizar os seus tempos e espaços escolares para 
atingir resultados almejados. Em 1889, ao se tornar República, o Brasil 
precisava de um plano educacional que fosse compatível com os ares 
de civilização e progresso, bastante propagado em tal contexto mar-
cado por discursos de modernidade. Organizar as escolas em regime 
de seriação, foi considerada o mais adequado, modelo adaptado de 
acordo com experiências de outros países. Os chamados grupos esco-
lares foi difundido por todo o território brasileiro. Mainardes (2017), 
citando Souza (1998), assim ressalta:

Embora a noção de seriação já estivesse presente, por 
exemplo, no Colégio Pedro II, em 1837, os estudos his-
tóricos indicam que foi a partir do início da década de 
1890, com a criação dos grupos escolares, inicialmente 
em São Paulo (SOUZA, 1998), que o sistema seriado e 
o sistema de promoção dos alunos de uma série para 
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outra de acordo com o nível de desempenho se consoli-
daram no Brasil (SOUZA, 1998 apud MAINARDES 2017, 
p. 56-57).

Influenciado pelo pensamento newtoniano-cartesiano, os gru-
pos escolares tinham na organização sistemática e na classificação seus 
princípios. Segundo Behrens (2011, p. 23), “os alunos permanecem or-
ganizados nas carteiras, divididos por filas, de preferência em silêncio, 
sem questionar, aceitando com passividade o autoritarismo”. Com a 
proposta de promoção e classificação dos alunos de uma série para 
outra, baseado no critério de desempenho pessoal, não demorou para 
que surgissem as consequências indesejadas: altas taxas de reprova-
ção e repetência, ocasionando na falta de vagas, dispêndio financeiro e 
evasão escolar. Propostas surgiram visando flexibilizar o tempo escolar, 
Mainardes informa que as primeiras evidências apontam que “o termo 
‘ciclo’ já aparecia na Reforma Francisco Campos (década de 1930) e 
na Reforma Capanema (Leis Orgânicas do Ensino – 1942/1946)” (MAI-
NARDES; 2009, p. 28).

A ampliação do Ensino Fundamental e a organização em perí-
odos plurianuais visando conceder aos alunos maiores oportunidades 
ao ritmo de aprendizagem de cada aluno é um dos objetivos citados 
nos documentos oficias e nos discursos favoráveis aos ciclos, entretan-
to somente prolongar o tempo não é suficiente. Freitas, alerta:

Mas nota-se que não basta dar ao aluno todo tempo 
necessário: é preciso que ele tenha ajuda igualmente 
diferenciada para aprender (materiais diversificados, 
ajuda pontual durante o processo de aprendizagem), de 
forma que esse tempo adicional necessário possa ser 
suportável para a escola e para o próprio aluno em sua 
aprendizagem (FREITAS, 2006, p. 20).

Romper com a lógica da escola seriada requer investimentos 
estruturais e materiais e humanos com formação de professores para 
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o aprimoramento de estratégias de ensino e de avaliação da apren-
dizagem como um processo contínuo, que rompa com a lógica da 
seletividade e forneça subsídios para a correção do ensino, “não basta 
passar de ano, é preciso aprender de fato, por que se apropriar do 
saber é algo desejável para os desprivilegiados” (PARO, 2006, p. 54).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Comecei a buscar por meio dos meus colegas, respostas sobre 
o que seria os ciclos, e para minha surpresa percebi um grande conflito 
de entendimentos entre a gestão, coordenação e os professores. Os 
discurso eram os mais diversos, predominando o entendimentos a res-
peito de questões burocráticas, tais como preenchimento dos diários 
e do parecer trimestral dos alunos. Além de perceber o descontenta-
mento a respeito da impossibilidade de não reprovação dos alunos em 
determinados anos. Outra observação diz respeito ao fato dos alunos 
e suas famílias se mostrarem desconhecedores sobre a finalidade do 
sistema de ciclos de Aprendizagem, causando por vezes conflitos na 
relação da escola com as famílias. 

Havia entre os professores o entendimentos diversos, sobre os 
ciclos de aprendizagem, considerado positivo a respeito da flexibiliza-
ção do tempo de aprender. Professores e gestão escolar concordam 
que o aluno passou a dispor de mais tempo para avançar na apren-
dizagem, o que era positivo tendo em vista a diversidade dos alunos 
atendidos oriundos em sua maioria dos bairros periféricos da cidade. 
Porém, aspectos centrais como avaliação e currículo não havia entre os 
atores escolares um entendimento comum. Ou seja o entendimento 
de ciclos de aprendizagem era limitado a questão de maior tempo de 
aprender e sobre questões burocráticas internas da escola. 

O fato do alheamento dos colegas sobre o ciclo, me levou a 
levantar os seguintes questionamentos: Como se deu o envolvimento 
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dos professores na sua fase de formulação/implementação? Como 
ocorreu o redimensionamento do currículo e da avaliação de um mo-
delo para o outro? A política dos ciclos de aprendizagem idealizada 
desde o ano de 2011 está ocorrendo como foi instituída? Quais as prin-
cipais implicações em sala de aula, como política de enfrentamento 
ao fracasso escolar? Pode os ciclos de aprendizagem ser uma política 
efetiva em garantir a todos os alunos o direito de aprender? 

A partir dessas observações surgiu a necessidade de refletir a 
política de ciclos na rede municipal de Ilhéus-BA, pois acredito que os 
ciclos não devem ser necessariamente extintos ou substituídos, pois é 
uma política inovadora no Sul da Bahia, que se bem compreendida em 
seus fundamentos históricos, filosóficos e epistemológicos pode ser um 
caminho para ajudar a escola a se tornar mais inclusiva e democrática, 
oferecendo aos alunos mais tempo e acompanhamento, compreen-
dendo individualidade e ritmo de cada um. Também por acreditar na 
relevância dessa discussão no sentido de contribuir junto a secretaria 
de educação com o monitoramento da política de ciclos da rede. Além 
disso, compartilhar com os meus colegas professores e a minha unidade 
de ensino, uma reflexão coletiva teórica e empírica sobre o modelo de 
organização escolar baseado em ciclo de aprendizagem.1

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A organização em ciclos, é vista como uma política progres-
sista, que visa rupturas com o modelo de seriação, e seus principais 
sustentáculos, a avaliação classificatória, o currículo fragmentado e 
metodologias de ensino centrado no professor. Entretanto a depender 
das mudanças e rupturas provocadas, os ciclos de aprendizagem pode 
ser caracterizado como uma política mais simples ou mais complexa. 

1  Para André (2006), ser professor reflexivo não é um atividade individual, mas sim 
“[...] uma tarefa do coletivo escolar” (ANDRÉ, 2006, p. 19). 



499COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

Os ciclos de aprendizagem se não bem implementado com 
participação ativa dos professores e estruturados com as mudanças 
que tal política requer, como melhoras na infraestrutura das escolas, 
contra turno ou classes de apoio para os alunos com menor aproveita-
mento, pode estar reproduzindo o modelo seriado apenas como uma 
nova nomenclatura. 

Muitos professores que estavam na rede no ano de 2012, 
quando aconteceu a reorganização informam que não participaram 
de formação especifica para compreender os ciclos de aprendizagem, 
informam que foram orientados a preencher formulários e compreen-
der os conceitos que substituiria as tradicionais notas do regime de se-
riação. Muitos ainda se encontram sem compreender os fundamentos 
dos ciclos, por isso talvez sejam resistentes e críticos pessimistas com 
tal política, ao denunciarem constantemente que não concordam em 
não reprovar em determinados anos, que sentem saudades das notas. 

Por isso talvez estejam reproduzindo em suas práticas, modelos 
tradicionais de ensinar e especialmente de avaliar, que nada diferem 
do modelo de seriado. A avaliação ainda encarada como meio de julgar 
quem conseguir e quem não conseguiu, em vez de ser interpretada 
como meio de oportunizar ao professor e ao próprio aluno, um novo 
planejamento, uma nova rota para alcançar novos e melhores resulta-
dos. Nesse sentido se observa o que Luckesi afirma:

A atual prática da avaliação escolar estipulou como 
função do ato de avaliar a classificação e não o diag-
nóstico, como deveria ser constitutivamente. Ou seja, o 
julgamento de valor sobre o objeto avaliado passa a ter a 
função estática de classificar um objeto ou um ser huma-
no histórico num padrão definitivamente determinado. 
Do ponto de vista da aprendizagem escolar, poderá ser 
definitivamente classificado como inferior, médio ou su-
perior. Classificações essas que são registradas e podem 
ser transformadas em números e por isso, adquirem a 
possibilidade de serem somadas e divididas em médias 
(LUCKESI, 1999, p. 34).
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Sendo assim, acredito que os ciclos de aprendizagem podem ser 
um caminho de oportunize aos nossos alunos melhores oportunidades 
de aprendizagem e de superação, porém é preciso avaliar tal política 
e recalcular a rota, investindo em formação especifica de professores 
e com suporte na infraestrutura e condições materiais, menos do que 
isso é política de contenção de gastos e tentativa de evitar a qualquer 
custo a reprovação e evasão escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação dos ciclos de aprendizagem na rede de ensino 
do município de Ilhéus-Ba, seguiu um modelo que Mainardes (2007) 
denominou de implementação verticalizada de “cima para baixo”, ou 
seja não houve de fato um espaço e um lugar de voz para os professores 
pudessem contribuir com a então nova forma de organização escolar. 
Também não há relatos, nem registros de formações especificas para 
os professores sobre a origem, fundamentos e implicações na sala de 
aula que traria os ciclos de aprendizagem. Estes fatos, causam ainda 
nos professores e na comunidade escolar em geral um estranhamento 
e rejeição com os ciclos, o que pode ser atribuído ao desconhecimento 
do que se trata a política de ciclos, como um caminho de justiça social 
e combate ao fracasso escolar.
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PARTE VIII

MEMÓRIA, SAÚDE  
E EDUCAÇÃO



O QUE AS NARRATIVAS DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

NOS CONTAM SOBRE AS ATIVIDADES 
LÚDICAS E EDUCACIONAIS DURANTE O 

TRATAMENTO DE SAÚDE?

Raquel da Costa Barbosa 
Mariana Meireles 

RESUMO 
As pesquisas sobre narrativas de crianças e adolescentes com câncer são 
expressivas para compreender as necessidades dessas pessoas durante 
o tratamento e os conhecimentos que podem ser compartilhados para 
aqueles que lidam com as diferentes infâncias, com os adolescentes nessas 
situações. O objetivo geral deste artigo foi analisar a produção acadêmica 
sobre as narrativas de crianças e adolescentes com câncer a respeito de suas 
experiências educacionais e lúdicas em ambientes de tratamento de saúde 
e como objetivo especifico verificar como pesquisadores dos estudos destas 
crianças auxiliam na escuta e comunicação dessas pessoas. O problema desta 
pesquisa surgiu a partir da seguinte questão: Quais os resultados descritos 
nos estudos sobre narrativas de crianças e adolescentes em tratamento de 
saúde sobre as experiências educacionais e lúdicas para crianças com cân-
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cer? A metodologia foi a revisão de literatura sobre a produção acadêmica 
deste tema. Foram analisados cinco artigos. Os pesquisadores concluíram 
a necessidade de garantia de atividades lúdicas e educativas no cotidiano 
das crianças e adolescentes para que possam comunicar suas angústias, 
dificuldades e expressarem estratégias individuais e coletivas de superação. 
As narrativas das crianças revelaram amadurecimento de sobre as condições 
de vida e saúde. 
Palavras-chave: Narrativas. Crianças e Adolescentes. Câncer. 

INTRODUÇÃO 

As pesquisas sobre narrativas de crianças e adolescentes em 
tratamento de saúde envolvem diferentes aspectos como por exem-
plo, estabelecimento de vínculos e a escuta sensível dos pesquisadores 
com as crianças e adolescentes em tratamento de saúde e seus fami-
liares para que eles possam narrar suas experiências com confiança. 
Os estudos sobre narrativas a respeito de experiências educacionais e 
lúdicas sobre crianças e adolescentes em tratamento de saúde ainda 
são recentes em nosso país. Todavia, aos poucos, essas pesquisas es-
tão conseguindo espaço no meio acadêmico e demostram a relevância 
e a necessidade desses estudos nos processos de humanização de 
atendimento para dessas pessoas. 

Em função da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo, 
muitos procedimentos que haviam sido conquistados durante décadas 
em nosso país com intuito de ofertar atendimento mais acolhedor 
as crianças e adolescentes internados como o acompanhamento de 
familiares durante a internação, a presença de atividades lúdicas e 
educacionais, esses procedimentos precisaram ser redefinidos. 

As crianças e adolescente são grupos frágeis e em relação às 
doenças e a longos períodos de internação. Essa fragilidade aumenta, 
principalmente quando elas recebem diagnóstico de câncer. Nesse 
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período, são importantes, portanto, os momentos de socialização com 
profissionais da educação e que estejam preparados para escuta e 
acolhimento dessas crianças e adolescentes para que possam se co-
municar e externar suas emoções e sentimentos em relação à doença 
e ao tratamento. 

De acordo com a pesquisa de Menezes et al. (2007, p. 193) os 
autores consideram que “o câncer atinge 10 em cada 1.000.000 crian-
ças a cada ano, em todo o mundo, sendo que uma criança em cada 
600 pode desenvolvê-lo durante a infância”. Eles descrevem ainda que 
o câncer infantil não é mais caracterizado como uma doença aguda e 
fatal, pois, em muitos casos, essa doença pode ser curada. 

As entrevistas narrativas têm por objetivo o aprofundamento 
de determinados assuntos nos quais é possível aflorar as histórias 
de vida dos entrevistados, assim como entrelaçar suas vivências em 
diferentes contextos. Conforme salienta Muylaert et al. (2014, p. 194), 
“esse tipo de entrevista visa encorajar e estimular o sujeito entrevista-
do (informante) a contar algo sobre algum acontecimento importante 
de sua vida e do contexto social”. As narrativas têm como elemento 
principal reconstituir os eventos por meio das vozes dos entrevistados. 

O problema desta pesquisa surgiu a partir da seguinte questão: 
quais os resultados descritos nos estudos sobre narrativas de crianças 
e adolescentes em tratamento de saúde sobre as experiências educa-
cionais e lúdicas para crianças com câncer? 

Esse artigo tem como objetivo geral analisar a produção aca-
dêmica sobre as narrativas de crianças e adolescentes com câncer a 
respeito de suas experiências educacionais e lúdicas em ambientes de 
tratamento de saúde e como objetivo especifico verificar como pesqui-
sadores dos estudos destas crianças auxiliam na escuta e comunicação 
dessas pessoas.

Neste sentido, o trabalho de investigação de trabalhos acadê-
micos que discutiram as narrativas de experiências com as crianças e 
adolescentes com câncer e suas expressões possibilitou refletir sobre 
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alguns questionamentos que fazemos a respeito dessas pessoas. 
Como é o cotidiano de crianças e adolescentes em tratamentos contra 
o câncer com atividades educacionais e lúdicas? O que as crianças 
e adolescentes com câncer dizem sobre suas vidas, o tratamento, a 
educação e seus direitos? 

Acredita-se que a escolha do tema seja relevante por se en-
contrar poucas pesquisas quanto as narrativas de experiências infantis 
independente do contexto ou lugar, e pela intenção que as crianças e 
os adolescentes se sintam bem ao se descreverem suas histórias. Essa 
temática foi escolhida pela necessidade de estudos mais aprofundados 
sobre narrativas de crianças e adolescentes hospitalizados que ainda 
são invizibilizados na educação, na sociedade e para conhecer as suas 
formas de comunicação diante das adversidades. 

A metodologia deste estudo foi revisão de literatura sobre 
artigos acadêmicos que discutem as narrativas sobre crianças e adoles-
centes em tratamento de saúde sobre práticas educacionais e lúdica. 
As bases de dados investigadas foram Google Acadêmico e SciELO, 
sendo utilizadas as seguintes palavras-chave: narrativas de crianças e 
adolescentes hospitalizados, narrativas de crianças e adolescentes com 
câncer e práticas educacionais e lúdicas a fim de conhecer o que está 
sendo produzido nessa área, mais especificamente, trabalhos que se 
relacionam com as narrativas de crianças e adolescentes com câncer. 

Na revisão de literatura foram encontrados oito artigos que 
apresentam as narrativas de crianças e adolescentes com câncer. Os 
trabalhos de Paula e Borges (2019), Passeggi et al. (2016), Gomes 
(2013), Duarte et al. (2012), Rocha (2012), Souza (2012), Wayhs e 
Souza (2002), Menezes et al. (2007). Pela brevidade deste artigo serão 
analisados cinco artigos que discutem especificamente as narrativas 
das crianças e adolescentes em tratamento de saúde sobre experiên-
cias lúdicas e educacionais como as produções de Rocha (2012), Souza 
et al. (2012), Wayhs e Souza (2002), Passeggi et al. (2016) e Paula e 
Borges (2019). O período da produção abrangeu os anos de 2002 a 
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2019, antes da pandemia do coronavírus. Os trabalhos são de diferen-
tes regiões e Estados e universidades públicas do Brasil.

AS NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS COMO MÉTODO DE 
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

A entrevista narrativa é um método utilizado por pesquisadores 
que tem por característica a colaboração, pois é realizada por meio da 
socialização entre entrevistador e participantes, em que se apresenta 
o diálogo e as interações. Muylaert et al. (2014, p. 194) afirma que 
“a narrativa é uma forma artesanal de comunicar, sem a intenção de 
transmitir informações, mas conteúdos a partir dos quais as experi-
ências possam ser transmitidas”. É importante ressaltar que durante 
as narrativas o entrevistado não informa sobre o acontecimento, mas 
descreve sobre ele, isso possibilita que ele pense em algo que ainda 
não havia pensado. Os autores salientam que

as narrativas [...] são consideradas representações do 
mundo e, portanto, não estão abertas a comprovação 
e não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, 
pois expressam a verdade de um ponto de vista em 
determinado tempo, espaço e contexto sóciohistórico 
(sic) (MUYLAERT et al., 2014, p. 195).

As narrativas em que as pessoas expressam o seu contexto, 
também conhecidas como (auto)biográficas pois elaboram um ciclo de 
interpretações e construções nas quais se localizam, reúnem e possibi-
litam que as pessoas entendam esses acontecimentos. Segundo Rocha 
“ao narrar suas histórias sobre o hospital, as crianças poderão construir 
relações de ressignificações que as ajudem a entender e organizar suas 
vivências, atribuindo diferentes sentidos às suas experiências e, quiçá, 
possam melhor vivenciá-las” (2012, p. 60). Ao narrar os momentos que 
passaram, as pessoas começam a dar outros significados aos processos 
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vivenciados e conseguem se reinventar e estabelecer novas repre-
sentação de si. Desta maneira, as narrativas são formas das pessoas 
comunicarem sentidos das suas existências para outras pessoas e para 
elas mesmas. 

Rocha (2012, p. 61) descreve que “as narrativas são construídas 
com o intuito de dar sentido à experiência humana e de organizá-la, 
sendo uma de suas principais características o estabelecimento de 
relações entre o excepcional e o comum”. 

Passeggi et al. (2016) e Rocha (2012) tem se destacado no Brasil 
em relação aos estudos das narrativas de crianças e adolescentes em 
tratamento de saúde. As autoras buscam metodologias criativas, lúdi-
cas e interessantes para que crianças e adolescentes se expressem de 
formas agradáveis e criativas por meio de estratégias de aproximação 
cuidadosas, pois nem sempre as crianças e adolescentes hospitalizados 
e em tratamento de saúde se sentem à vontade para expressar seus 
sentimentos diante do contexto vivenciado por eles. Muitas vezes, 
também não se sentem à vontade de narrar os atendimentos ocor-
ridos nos hospitais em função de procedimentos médicos invasivos e 
dolorosos, principalmente no tratamento de câncer. 

É preciso destacar que a escuta qualificada das narrativas das 
crianças e adolescentes há muitos anos vem sendo realizada pela 
psicologia. Entretanto, nas últimas décadas, a sociologia da infância 
começou a escutar crianças de diferentes contextos e invisibilizadas, 
como as crianças e adolescentes em tratamento de saúde e também, 
pesquisadores da educação em contextos escolares, educação nos 
hospitais como a Pedagogia Hospitalar e da educação em diferentes 
contextos como a Educação Social em Saúde.
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DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Quando uma criança ou adolescente recebem diagnóstico de 
câncer suas vidas e seus cotidianos passam por mudanças bruscas. 
Muitas vezes, eles se encontram perdidos e desamparados pois “de 
um momento para o outro, eles se veem atirados em um hospital, 
onde são cercados por pessoas estranhas em um ambiente desco-
nhecido, no qual serão submetidos a uma série de exames invasivos e 
dolorosos” (MENEZES et al., 2007, p. 195). Assim, quando a criança e 
adolescente começam a perceber que estão adoecidos e que precisa-
ram de um tratamento por tempo prolongado surgem muitos medos e 
inseguranças.  Neste sentido, a presença da família nesse momento é 
imprescindível, tanto para acolher as crianças e os adolescentes, quan-
to para que eles se sintam mais fortes em relação ao enfrentamento da 
doença. Nos últimos anos, a presença dos professores e profissionais 
que trabalham com a ludicidade também têm contribuído com o bem 
estar e a promoção da saúde dessas pessoas. 

As famílias de crianças e adolescentes diagnosticados com 
câncer, muitas vezes, se privam do seu cotidiano para se dedicar inte-
gralmente para o cuidado dos filhos. Deste modo, para apoiar e tentar 
amenizar o sofrimento dos pequenos, as famílias também passam por 
momentos que afetam seus estados psicológicos. Como apresenta 
Menezes et al. (2007, p. 195) “o câncer infantil e seu tratamento têm 
um impacto sistêmico sobre a organização familiar, que a torna vulne-
rável ao sofrimento psíquico que atinge não apenas a criança, como 
também seus cuidadores”. 

A dissertação de Rocha (2012), sob o título “Narrativas infantis: 
o que nos contam as crianças de suas experiências no hospital e na 
classe hospitalar” elaborada com crianças no Hospital Infantil Varela 
Santiago situado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com 
o objetivo de compreender, por meio das narrativas das crianças 
hospitalizadas as contribuições da classe hospitalar para a inclusão 
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das crianças. O método utilizado foi a pesquisa (auto)biográfica e as 
teorias de educação nos hospitais. Participaram 5 crianças com idades 
de 6 a 12 anos. As estratégias de pesquisa foram diferentes propostas 
lúdicas para as crianças narrarem suas experiências com os professo-
res. Como conclusões a autora descreve que as classes hospitalares 
deixavam o hospital mais acolhedor e a ludicidade contribuía para o 
enfrentamento das situações de adoecimento e aceitação da doença. 
As classes hospitalares também permitiam a socialização das crianças 
e fortaleciam os aspectos físicos, emocionais e cognitivos. 

Em relação as narrativas das crianças e adolescentes com 
diagnóstico de câncer, os artigos selecionados abordam situações nas 
quais eles verbalizavam, por meio de brincadeiras, falas e desenhos, 
como se sentiam em relação à doença e ao tratamento. 

A pesquisa denominada “Câncer infantil: sentimentos manifes-
tados por crianças em quimioterapia durante sessões de brinquedo 
terapêutico” realizada por Souza et al. (2012) apresentou dados da 
pesquisa realizada em uma unidade de oncologia de um hospital da 
cidade de Montes Claros-MG, na qual participaram 5 crianças de 3 a 12 
anos, por meio de atividades que envolveram o brinquedo terapêutico. 
Um dos temas trabalhados foi a vivência com os procedimentos, nas 
quais foi possível observar que “a criança demonstrava habilidade em 
manusear os brinquedos de uso hospitalar. Em algumas situações, o 
conhecimento era bastante específico e detalhado, buscando o diag-
nóstico da doença através da dramatização realizada” (SOUZA et al., 
2012, p. 7-8) descrevem que foi possível observar que:

a capacidade que o brinquedo tem de possibilitar à crian-
ça refletir situações comuns que vivência e, mais que isso, 
dramatizar momentos significativos para ela, visto que 
os procedimentos dramatizados compreendem ações 
bastante particulares, específicas e habituais. Quanto 
mais a criança repete um evento significativo para ela, o 
alivio de suas tensões é alcançado e consequentemente 
sua ansiedade é reduzida (SOUZA et al., 2012, p. 8).
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Outro assunto que merece destaque nessa pesquisa foram as 
limitações das crianças com câncer, que são limitações que se manifes-
tam desde as restrições alimentares, até o fato de estarem privadas de 
brincar. Os autores apresentaram que “a convivência com as limitações 
impostas pela doença e pelo tratamento, como realizar alguns espor-
tes, alimentar do que gosta, ver os amigos, revelava o significado de 
existir para a criança” (SOUZA et al., 2012, p. 9). As crianças, em suas 
narrativas apontavam algumas mudanças sofridas em seu cotidiano. 
Elas se referiam as atividades que não estavam podendo realizar por 
estarem doentes e valorizavam as pequenas ações que podiam fazer, 
mesmo em situação de hospitalização. As limitações traziam outros 
sentidos para suas vidas. 

Wayhs e Souza (2002) com a pesquisa sob o título “Estar no 
hospital: a expressão de crianças com diagnóstico de câncer” realizaram 
seu estudo com cinco crianças no hospital pediátrico do Sul do Brasil, em 
que as crianças puderam se expressar por meio de desenhos. Quando se 
trabalhou sobre o “estar” no hospital foram feitos dois questionamen-
tos: o que é ruim no hospital e o que é bom no hospital? De acordo com 
a análise dos autores, o aspectos que foram compreendido como ruins 
no hospital apresentados nos desenhos e nas narrativas das crianças 
foram: lugar onde as pessoas se encontram presas; lugar chato; lugar em 
que não podem brincar; por sempre precisar fazer exames; por sentirem 
muita saudade daquilo que lhe é comum como os amigos e familiares; 
entre outros. Quando o assunto foi o que é bom no hospital, as narrativas 
e considerações foram: “a recreação; a escolinha; a comida; por estarem 
se tratando e por voltarem para casa sem dor” (WAYHS; SOUZA, 2002, p. 
9). No contexto geral da pesquisa

a maioria das crianças têm a imagem do hospital como 
local onde as limitações estão postas, seja no que se 
refere à condição física determinada pela presença 
de talas e soros; seja pela limitação dos espaços para 
brincar; seja pelo afastamento da família, dos amigos e 
dos hábitos e rotinas alterados em função das normas 
da instituição (WAYHS; SOUZA, 2002, p. 10).
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Outro estudo importante para análise das narrativas de crianças 
e adolescentes com câncer foi o estudo de Paula e Borges (2019) com 
o titulo “Imágenes de profesores para niños y adolescentes: narrativas 
expresas en el teatro de mamulengos y en cartas”. O trabalho fez parte 
de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em 
Educação da Universidade Estadual de Maringá – UEM, Paraná. A pes-
quisa foi realizada com objetivo de apresentar quais as concepções que 
as crianças e adolescentes tinham dos professores da Educação Formal e 
da Educação Social por meio de práticas teatrais e da escrita de cartas. O 
trabalho foi realizado em uma instituição não governamental da cidade, 
intitulada Rede Feminina de Combate ao Câncer. As crianças e adoles-
centes participavam de oficinas de teatro semanalmente e, por meio dos 
jogos teatrais, elas expressavam suas ideias e suas narrativas solicitadas 
nas oficinas e nas escritas de cartas propostas pelos pesquisadores. Vale 
destacar uma das narrativas de uma adolescente de 16 anos de idade 
que escolheu o nome de Hanna Backer para participar da pesquisa. 
Em uma das suas cartas, quando ela foi interrogada sobre as imagens 
dos professores das escolas formais, e suas narrativas fazem críticas à 
postura autoritária de profesores. Os pesquisadores, ao analisarem essa 
narrativa, problematizam as críticas desta aluna:

Dá a impressão de que você está em uma cadeia porque 
você tem que respeitar as regras naquele espaço com 
pessoas que você não gosta. Neste parágrafo, você pode 
notar a distância entre o professor e o aluno. E como 
resolver esse problema nas escolas brasileiras? Em um 
mundo onde as pessoas são cada vez mais individualis-
tas e imediatas, enquanto a empatia é um sentimento 
de que ambientes de aprendizagem (PAULA; BORGES, 
2019, p. 7).

Todavia, os pesquisadores analisaram também as narrativas 
sobre as imagens dos professores na Educação Social e as respostas 
foram positivas. A adolescente Hazel Grece de 18 anos descreveu a 
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narrativa sobre o professor da Educação Social: “[...] más liberal, más 
comunicativo, sin esa amenaza de hacer un desastre, va a la pizarra 
y me gusta respetarme porque soy el maestro, aquí los derechos son 
iguales, uno respeta al outro” (PAULA; BORGES, 2019, p. 8). 

Assim é possível compreender nestes estudos das narrativas de 
crianças e adolescentes sobre o hospital, sobre as classes hospitalares, 
os professores, o direito a educação e lúdico no hospital e em situações 
de acompanhamento no tratamento de saúde, foi possível observar que 
eles apresentaram diferentes concepções, tanto dos aspectos negati-
vos quanto dos aspectos positivos dos hospitais. Quanto aos aspectos 
ruins descritos pelas crianças e adolescentes nas pesquisas, eles não 
se diferenciam da opinião de crianças e adolescentes que nunca pas-
saram por nenhum processo de hospitalização, pois seus pensamentos 
e manifestações sofrem influência de opiniões externas ou do seu pró-
prio imaginário. Estes aspectos ruins que apareceram nas narrativas 
das crianças e adolescentes ocorreram porque a maioria dos hospitais 
destinados para crianças, principalmente os hospitais públicos, nem 
sempre são adaptados e voltados às necessidades infanto-juvenis. Os 
ambientes continuam assépticos e pouco acolhedores, por isso, existe 
um temor muito expressivo em relação ao tratamento e hospitaliza-
ção. Quanto aos aspectos positivos, de interação social e promoção de 
socialização e aprendizagens educativas, eles ocorrem por meio dos 
profissionais como professores, artistas, clowns, educadores sociais 
que têm buscado humanizar os hospitais e o atendimento à crianças 
e adolescentes com câncer a partir de práticas lúdicas, artísticas e 
educacionais que são acolhedoras e humanizam os atendimentos.

Na pesquisa de Passeggi et al. (2016), “(Con)viver com o adoe-
cimento: narrativas de crianças com doenças crônicas”, elas realizaram 
estudos em duas situações: no hospital com cinco crianças que partici-
pavam das Classes Hospitalares e em uma clínica com seis crianças que 
faziam tratamento quimioterápico. As crianças e adolescentes tinham 
entre 6 e 12 anos de idade. O objetivo era conhecer, por meio das 
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narrativas das crianças, suas experiências de adoecimento para com-
preender as relações com as doenças crônicas e poder contribuir para 
a formação dos profissionais que tratam dessas pessoas e os processos 
de humanização nos serviços públicos de saúde. 

As estratégias de aproximação com as crianças foram diferen-
tes. Com as crianças do hospital foram ofertados diferentes recursos 
como desenhos e brinquedos em um espaço lúdico para que contas-
sem sobre suas realidades. Na clínica foi proposta uma roda de con-
versa e as crianças interagiam com a pesquisadora e um “alienígena” 
imaginário no qual as crianças, por meio do faz de conta, contavam 
para o alienígena como era o hospital e as situações de adoecimento. 
Para Passeggi et al. (2016, p. 51) as crianças e adolescentes, mediante 
suas narrativas ressignificaram suas experiências no hospital por meio 
de uma “virada autobiográfica”, como as autoras nomearam pois, no 
contato com a doença e com outras pessoas no ambiente hospitalar, 
novas aprendizagens foram geradas.

A hospitalização constitui para a criança um momento 
de virada autobiográfica, a partir do qual a vida não 
é mais a mesma. Veremos que, estimuladas a narrar 
suas experiências no hospital, as crianças buscam no 
processo de autobiografização organizar suas expe-
riências e dar sentido à sua história, antes, durante e 
depois da hospitalização. Assim fazendo, elas narram 
como vão tomando consciência de suas aprendizagens 
autobiográficas no convívio com o adoecimento. E é com 
base nessas aprendizagens que elas vão construindo um 
capital autobiográfico, entendido como um conjunto de 
saberes e quereres ao qual ela recorre para aceitar os 
tratamentos invasivos ou lhes fazer resistência. Nessa 
direção, elas explicitam como agem e reagem diante de 
sintomas, de medicações do seu corpo, de procedimen-
tos, da morte, e como criam redes de cooperação com 
as crianças que, como elas, vivem, entram e saem do 
hospital, assim como com seus cuidadores (professoras 
da classe hospitalar e profissionais de saúde) (PASSEGGI 
et al., 2016, p. 51).
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Nesta pesquisa as autoras concluíram que as narrativas das 
crianças e adolescentes expressam sentimentos transformados sobre 
o hospital quando atividades lúdicas e humanizadoras são realizadas 
pois esses espaços se transformam em ambientes que amenizam as 
dores e promovem a cura. Também aparecem narrativas de resis-
tências em relação as dores dos processos invasivos. Outro aspecto 
evidenciado pelas pesquisadoras foi as diferenças nas narrativas das 
crianças e adolescentes que faziam o tratamento há mais tempo pois 
eles descreviam com propriedade todas as dores e desconfortos das 
doenças. A morte também estava presente nas narrativas assim como 
as interações de altruísmo entre as crianças, as famílias hospital e vín-
culos afetivos construídos nas aulas nos hospitais com os professores, 
bem como com os profissionais de saúde. 

Portanto, observa-se que, por meio das narrativas de experiên-
cias que os sujeitos compreenderam os significados das experiências 
vividas, das situações em que estavam vivendo, e daqueles aconteci-
mentos que surgiram no percurso de suas vidas, bem como o estudo 
das narrativas possibilitou a compreensão dos espaços que os profis-
sionais da educação, da ludicidade têm oportunizado para humanizar 
e garantir atendimentos mais acolhedores para crianças, adolescentes 
e seus familiares quando precisam das instituições hospitalares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As situações de adoecimentos e hospitalização são experiên-
cias dolorosas e que geram estresse, tanto na vida das crianças e dos 
adolescentes, quanto dos familiares que acompanham e convivem dia-
riamente com esses momentos. Nestes períodos, a escuta qualificada 
pode trazer, tanto um acolhimento, como humanizar e possibilitar as 
pessoas que possam ressignificar suas vidas. A proposta deste artigo 
foi analisar a produção acadêmica sobre as narrativas de crianças e 
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adolescentes com câncer a respeito de suas experiências educacionais 
e lúdicas em ambientes de tratamento de saúde. O intuito também era 
verificar como pesquisadores dos estudos destas crianças auxiliam na 
escuta e comunicação dessas pessoas. Os resultados revelaram que as 
crianças e adolescentes em tratamento de saúde têm muito a dizer e 
comunicar sobre esses momentos difíceis por meio de suas narrativas. 
O que foi possível verificar também é que, nas narrativas descritas 
sobre as estratégias lúdicas e criativas, os pesquisadores conseguiram 
compreender o cotidiano dessas crianças e adolescentes, discutir 
suas especificidades e auxiliaram na escuta e comunicação dessas 
pessoas. As narrativas das crianças revelam um amadurecimento de 
seus pensamentos sobre as condições de vida, saúde e até mesmo de 
solidariedade entre os amigos para que possam enfrentar de forma 
mais tranquila esses momentos. Os pesquisadores concluíram a ne-
cessidade de garantia de atividades lúdicas no cotidiano das crianças e 
adolescentes para que possam comunicar suas angústias, dificuldades 
no cotidiano e expressar estratégias individuais e coletivas de supe-
ração. Esses processos são muito educativos, pois geram múltiplas 
aprendizagens ainda pouco discutidas nas pesquisas em educação no 
Brasil. Desta maneira, a necessidade de estudar a produção acadêmica 
que contribui para que se possa compreender o quanto os processos 
educativos com crianças e adolescentes hospitalizadas com câncer são 
importantes para escuta de suas narrativas.
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RESUMO 
As discussões teóricas realizadas no âmbito da Iniciação Científica (IC) têm 
potencial formativo em virtude das habilidades que desenvolve no gradu-
ando. O projeto de IC Contação de histórias e psicanálise: a musicalidade e 
a ritmicidade da voz no processo de desenvolvimento da linguagem realizou 
diálogos entre a contação de histórias e a psicanálise, cumprindo, portanto, 
um papel pedagógico na formação do futuro professor/pesquisador. A con-
tação de histórias, considerada enquanto narrativa oral, apresenta pontos 
de convergência temática com a psicanálise, que indicam uma conversação 
não só possível, mas fecunda. Nesse sentido, questionamos que relações 
podem ser estabelecidas por meio do diálogo entre as narrativas orais e a 
psicanálise? A partir daí, o objetivo deste trabalho é estabelecer relações, do 
ponto de vista teórico, entre as narrativas orais e a psicanálise. Para isso, re-
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alizaremos uma discussão, utilizando como referencial teórico Freud, Lacan, 
Catão e Benjamin, a fim de articular os fundamentos conceituais da teoria 
psicanalítica com a contação de histórias. Como resultados, o diálogo apon-
ta para as seguintes articulações: a) a narrativa e seus efeitos nas análises 
literárias realizadas por Freud; b) o contar-se por meio de narrativas no ato 
clínico psicanalítico; c) os elementos narrativos de performance presentes na 
relação mãe-bebê. 
Palavras-chave: Contação de Histórias. Psicanálise. Narrativas Orais. Iniciação 
Científica. Formação Acadêmica.

INTRODUÇÃO 

Consideramos que as discussões teóricas realizadas no âmbito 
da Iniciação Científica (IC) podem ser vistas como atividades formati-
vas de natureza acadêmica, ao possibilitar ao graduando o desenvol-
vimento de habilidades próprias ao percurso do futuro profissional 
e/ou professor pesquisador. Neste artigo, a discussão teórica é uma 
etapa do projeto de IC intitulado Contação de histórias e psicanálise: a 
musicalidade e a ritmicidade da voz no processo de desenvolvimento 
da linguagem e versará sobre os possíveis diálogos entre a narrativa 
oral e a psicanálise. 

Em virtude da temática do projeto e buscando referenciá-lo 
teoricamente, pontuamos que neste trabalho a contação de histórias 
será compreendida a partir da noção de narrativa. Isto porque, de 
acordo com Reuter (2007), toda história que é contada é narrada, de 
modo que o contar está presente em todo ato de narrar, o que varia é 
a forma como essa narrativa é exposta ou contada. Não é à toa que o 
autor afirma que a própria função do narrador é demarcada pelo fato 
da narrativa ser contada. 

De acordo com o dicionário de latim de Rezende e Bianchet 
(2017) narrar (narro) é sinônimo de relatar, contar, expor, dizer, falar, 
corroborando para a escolha de tomar a contação de histórias como 
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uma narrativa. No entanto, dentre os diversos modos e formas de narrar, 
nos ocuparemos aqui das narrativas orais, considerando que no projeto 
a contação de histórias é estudada a partir dos gestos de oralidade. 

É importante ressaltar que a contação de histórias se mantém 
viva no cenário contemporâneo, perpassando o cotidiano das pessoas, 
a partir de múltiplos formatos e mediações (COSTA, 2015). Essa perma-
nência aponta a relevância de pesquisas sobre a temática, incluindo a 
que se propõe no projeto de IC, na qual essa discussão teórica se assenta. 

Além disso, o que torna viável a elaboração da proposta referi-
da, que busca articular contação de histórias e psicanálise, são alguns 
pontos de convergência temática observáveis em ambas, que serão 
discutidos aqui a partir de um enfoque teórico. Entendemos, portanto, 
que por meio dessas temáticas convergentes, é possível realizar um 
diálogo entre a psicanálise e a contação de histórias enquanto narra-
tivas orais. 

Dessa forma, define-se como questão norteadora deste traba-
lho: tendo em vista as possibilidades de articulação temática que serão 
apresentadas a seguir, que relações podem ser estabelecidas por meio 
do diálogo entre as narrativas orais e a psicanálise? 

Pressupomos que um diálogo entre a psicanálise e o processo 
narrativo, em especial aquele de natureza oral, pode acontecer, ao 
menos, a partir de três possibilidades de articulação temática: a) a 
narrativa e seus efeitos nas análises literárias realizadas por Freud; b) 
o contar-se por meio de narrativas no ato clínico psicanalítico; c) os 
elementos narrativos de performance presentes na relação mãe-bebê. 

A realização de uma discussão teórica sobre os pontos de 
articulação de convergência temática entre contação de histórias, 
enquanto narrativa oral, e a psicanálise se justifica pelo fato de que na 
etapa de sistematização de literatura realizada no início do projeto de 
IC, dentre as pesquisas encontradas, apenas uma estabeleceu relação 
entre a psicanálise e a contação de histórias. Ainda assim, o objetivo foi 
de observar os efeitos analíticos da contação de histórias, a utilizando 
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como um instrumento de intervenção psicoterápica para incitar a fala 
dos sujeitos. Nosso trabalho, no entanto, não visa registrar efeitos, 
mas propõe uma aproximação conceitual mais específica. 

O percurso desse texto se dará da seguinte maneira: iniciare-
mos a discussão apresentando os pressupostos da teoria psicanalítica, 
em seguida sua relação com a narrativa oral. Por fim, serão realizadas 
as considerações finais, na qual iremos pontuar o caráter formativo 
deste trabalho – que se inscreve em uma pesquisa de IC – e que o 
aproxima da linha Memórias, Narrativas e Docência deste Colóquio. 

OBJETIVO 

Diante das considerações iniciais e da decorrência do desenvol-
vimento das discussões no âmbito do projeto de IC, temos por objetivo 
estabelecer relações, por meio do diálogo, do ponto de vista teórico, 
entre as narrativas orais e a psicanálise. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho, de natureza qualitativa, realizaremos uma 
discussão teórica, a partir de revisão de literatura, articulando os 
fundamentos conceituais da teoria psicanalítica com a contação de 
história, entendendo-a a partir da noção de narrativa oral. Para discu-
tir os pressupostos da teoria psicanalítica, utilizaremos Freud (1996), 
Lacan (1996, 1997, 2016) e Catão (2009) como referencial teórico para 
os conceitos de pulsão, aquisição da linguagem e a noção de sujeito, 
alienação-separação e díade mãe-bebê. Para a discussão de narrativas 
partiremos do texto O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 
Leskov de Benjamin (1987). 
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PRESSUPOSTOS DA TEORIA PSICANALÍTICA 

As noções da psicanálise eleitas para a discussão neste trabalho 
são aquelas que consideramos mais pertinentes para realizar o que 
propomos. Iniciaremos pela apresentação do estatuto da linguagem 
na psicanálise e sua relação com o conceito de pulsão. Em seguida, 
discutiremos a aquisição da linguagem e a formação do sujeito, consi-
derando a relação mãe-bebê e as operações de alienação-separação.

Segundo Birman (1993), a experiência psicanalítica estabelece 
múltiplas relações com a linguagem e isto ocorre pela centralidade que 
a fala possui em seu contexto. Mas, para além disso, o autor ressalta 
que não se deve pensar o peso da linguagem para a psicanálise apenas 
pela obviedade da presença do discurso no processo analítico, mas 
buscar compreender a relação de simbolização que a palavra desem-
penha na própria estruturação do psiquismo. Contudo, embora haja 
centralidade da linguagem na prática e na teoria psicanalítica, de acor-
do com Birman (1993), o objeto da psicanálise freudiana se inscreve na 
trajetória pulsional. 

A noção de pulsão em Freud (1996) é de uma espécie de exci-
tação que possui uma fonte endossomática – as zonas erógenas –, um 
destino, uma força e uma finalidade – a satisfação –, que não cansa 
de se inscrever, isto é, não cessa por uma ação, como, por exemplo, 
uma descarga motora. Tal noção é situada por Freud (1996) como 
um conceito-limite, pois, embora tenha como fonte o corpo, ela é o 
representante dos estímulos orgânicos na psique, e, por conta disso, 
encontra-se em uma zona de fronteira entre o somático e o psíquico. 
Seu conceito é limite porque, apesar de sua origem ser corpórea, as 
exigências de satisfação se apresentam na mente, se situando, dessa 
forma, em uma zona de fronteira. 

É exatamente por se situar neste lugar de fronteira que a pulsão, 
objeto central na teoria psicanalítica, não se dissocia da experiência de 
linguagem, pois, de acordo com Birman (1993), ao se inscrever também 
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no registro psíquico, ela se apresenta como um fenômeno que só pode 
ser estudado no campo das representações, isto é, dos processos de 
simbolização. Ao ser conceituada por Freud (1996) como um represen-
tante psíquico, mesmo não estando a este reduzido, são seus registros 
nesta esfera que se tornam acessíveis ao sujeito, daí Birman (1993) 
afirmar ser a linguagem um importante instrumento metodológico na 
investigação dos processos de simbolização do psiquismo. 

Logo, arriscaríamos inferir que mesmo que haja no registro 
psíquico da pulsão uma inscrição que não seja linguística, ela é melhor 
conhecida pela linguagem enquanto sistema de signos. 

É com Lacan, no entanto, que o estatuto da linguagem ganha for-
ça na teoria psicanalítica. Isso se faz evidente em toda sua obra, mas está 
bem explícito no discurso proferido em seu escrito intitulado A instância 
da letra no Inconsciente ou a razão desde Freud, em que o psicanalista 
francês põe em questão a noção de inconsciente como local de instintos, 
em detrimento da sua relação da linguagem (LACAN, 1996). 

Nesse texto, Lacan (1996) afirma que a experiência psicanalítica 
encontra no inconsciente toda a estrutura da linguagem e que, portan-
to, ele se distingue das funções somáticas e psíquicas. É na articulação 
significante que o autor percebe o funcionamento do inconsciente, 
compreendendo que pela cadeia de significantes e no seu jogo de 
relações, em especial as operações metafóricas e metonímicas, o su-
jeito se apresenta e por meio da instância da letra é que os efeitos de 
verdade emergem. 

Este sujeito que aparece no funcionamento significante, está, 
de acordo com Lacan (1996), subordinado à essa estrutura de lingua-
gem, isto porque esta não só lhe confere tal estatuto, mas também o 
precede e o determina antes mesmo de seu nascimento, já que antes 
de falar, por meio da linguagem, é falado (LACAN, 1996). 

Diante disso, poderíamos dizer que antes do nascimento, há 
um sujeito potencial, que só ocupa esta posição, efetivamente, quan-
do, ao nascer, se apropria da linguagem, adquirindo-a. Isto está posto 
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em Lacan (1997), na afirmação de que é mediante a ação da metáfora 
paterna, isto é, pelas interdições da lei, que ocorre a inscrição ou 
ascensão do sujeito ao simbólico, registro ou lugar que se fornece os 
significantes que representam o sujeito. 

O processo de aquisição da linguagem que marca a entrada 
no registro simbólico, segundo Catão (2009), tem relação direta com 
duas operações que perpassam a constituição subjetiva do humano, 
designadas como alienação e separação, e que envolvem os cuidado-
res primordiais, tendo ênfase a relação da pessoa que assume a função 
materna, pois mesmo a função paterna opera por meio do discurso 
da mãe. Nesse sentido, a compreensão de como se dá a constituição 
subjetiva é relevante para o entendimento da formação do sujeito e 
de sua relação com a linguagem, pois, é por meio dos processos de 
constituição subjetiva e de causação do sujeito que irão subsidiar as 
construções narrativas e discursivas1.

Ferreira (1997), ao estudar os processos de aquisição da lingua-
gem, aponta a postura materna e suas ações na interação com o bebê 
que contribuem para que este seja inserido na linguagem. De acordo 
com a autora, o que marca a relação entre a mãe e seu filho é o esta-
belecimento por parte da figura materna de um diálogo com a criança, 
mesmo este ainda não tendo se apropriado de um repertório simbólico. 

A afirmação de que a mãe simula a ocorrência de um diálogo 
é feita, pois Ferreira (1997) observou, em pesquisa, que, no processo 
interativo com o bebê, a mãe considera o fluxo comportamental – mo-
vimentos, choramingo, olhares – da criança, como atos de fala, inter-
pretando-os, e inserindo-os de forma alternada em espaços temporais 

1  Embora haja uma distinção entre narrativa e discurso, propomos considerar as 
narrativas do ponto de vista de Reuter (2007), pois este considera também o caráter 
enunciativo da narrativa, compreendo-a para além de seu aspecto de conteúdo, que, 
ao nosso ver, se aproxima da concepção de discurso em Lacan, tendo em vista que 
são fatos textuais compostos por material linguístico, que podem ser analisadas como 
enunciados, isto é, fechadas em si mesmas, ou como produtos da enunciação, ou 
seja, nas inúmeras possibilidades comunicativas em que se situam (REUTER, 2007). 
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denominados de turnos, em que ora ela fala por si, ora ela fala pela 
criança, em um processo “dialógico”, em que sentidos são atribuídos às 
ações do bebê. Como a autora compreende que é a mãe a que detém 
um repertório verbal e o usa em nome de seu filho, a relação dialógica 
interativa entre eles é denominada de díade mãe-bebê. 

É importante ressaltar que, além do dialogismo estabelecido 
na díade, o modo como a mãe se dirige à criança também possui qua-
lidades muito características, que apontam uma espécie de adaptação 
à imaturidade linguística da criança. Essa forma de fala é chamada de 
manhês e apresenta características léxicas – morfologia simplificada, 
palavras com multifuncionalidade e duplicação –, sintáticas – encurta-
mento de frases, repetição –, e prosódicas – alongamento de vogais, 
aumento no tom da voz, entoação exagerada etc. – particulares (FER-
REIRA, 1997). 

Desse modo, a díade, com todas as características referidas, 
é, segundo Catão (2009), condição necessária à formação subjetiva 
que resulta na constituição do sujeito de linguagem. É também nessa 
relação diádica, que as operações de alienação e separação serão 
executadas por meio do que a autora chamou de eixos de constituição 
subjetiva. Estes são quatro, a saber: suposição do sujeito, estabeleci-
mento da demanda, alternância presença-ausência e função paterna 
(CATÃO, 2009). 

A suposição do sujeito é um ato de antecipação – o mesmo 
apontado por Ferreira (1997) na relação dialógica entre mãe-bebê – 
em que o cuidador considera a criança já constituída em seu psiquismo 
e, é por conta desse ato, que o agente materno se ocupa do bebê, 
emprestando-lhe voz e sentido. É por conta dessa suposição, que as 
emissões pela criança são tomadas como demandas, estabelecidas 
pelo cuidador que interpretam as ações desprovidas de sentido, inter-
pretando-as como solicitações dirigidas, respondendo-as, em seguida. 
A resposta, no entanto, tende a ser espaçada, de modo que haja um 
intervalo que demarque uma alternância de presença-ausência. A 
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função paterna, por sua vez, é o eixo final que situa a criança em uma 
posição que considera a existência de um terceiro que faz operar na 
díade uma separação, etapa final para o acesso à linguagem. 

NARRATIVAS ORAIS E PSICANÁLISE: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

A narrativa pode ser considerada um ato de intercâmbio, 
em que o material trocado é a experiência e aquele que narra está 
atravessado por conhecimentos adquiridos nesse ato relacional com o 
mundo, o que confere ao narrador uma espécie de sabedoria possível 
de ser comunicada por meio de histórias (BENJAMIN, 1987). 

A história contada por um narrador, de acordo com Benjamin 
(1987), é aberta a múltiplas interpretações, não tendo pretensão de 
fornecer uma explicação, sendo, portanto, o ouvinte/leitor àquele que 
confere sentido à narrativa, diferente do que acontece nas produções 
textuais informativas, que buscam o imediatismo da verificação. 

No entanto, além de ser um ato de partilha de experiências, 
Barbosa (2011) chama a atenção de que a narrativa deve ser contável, 
em especial a narrativa oral, no sentido de que ela precisa surpreender 
o público para ser bem recebida por ele. 

Para isso, Barbosa (2011) ressalta a importância de que o 
narrador construa um ambiente em que a atenção do público seja cap-
turada, além de adotar em sua prática uma performance, isto é, fazer 
uso de um modo, uma forma de contar, que promova um processo 
interativo, dinâmico e atrativo. Daí, aquele que narra uma história oral 
ter que considerar o movimento e a voz como parte do processo, como 
elementos da interação que o ato de narrar suscita. 

Barbosa (2011) apresenta a performance da perspectiva de 
Zumthor, em que o ato de tecer uma narrativa oral é uma realização 
que reúne uma série de elementos, dentre eles o gesto, as expressões 
faciais, os silêncios, a entoação, os ruídos, que se presentificam no 
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espaço e representam o narrador no momento em que este vocaliza 
sua história. 

A partir da discussão realizada na sessão anterior e do conceito 
de narrativa aqui introduzido, bem como dos elementos da performan-
ce que marcam uma narrativa oral, é que realizamos um diálogo entre 
a psicanálise e o processo narrativo. Esse diálogo tem como referência 
as seguintes possibilidades de articulação temática: a) a narrativa e 
seus efeitos nas análises literárias realizadas por Freud; b) o contar-se 
por meio de narrativas no ato clínico psicanalítico; c) os elementos 
narrativos de performance presentes na relação mãe-bebê. 

Freud (1996) definiu a psicanálise, em seu texto Dois verbetes 
de enciclopédia (1922) como um procedimento, um método e uma te-
oria que se voltam para a investigação e o tratamento daquilo que, na 
época, se chamava de distúrbios neuróticos, e também realizou uma 
análise psicanalítica das obras literárias, em especial as narrativas. 

Em Escritores criativos e seus devaneios, texto de 1908, Freud 
(1996) aponta os conteúdos inconscientes que o escritor, seja o poeta, 
o contista ou o romancista2, manifesta por meio de sua obra. Para 
Freud (1996), a obra literária funciona como uma espécie de palco 
para a projeção das fantasias do autor, fazendo-o realizar desejos re-
calcados por meio dela e, ao mesmo tempo, possibilita ao leitor não só 
se satisfazer por uma identificação com as personagens, mas também 
dá ensejo a mobilizar suas fantasias, que não podem ser verbalizadas. 

Dessa forma, em uma espécie de desvio de meta teórica, po-
demos dizer que a psicanálise, de alguma forma, pensou a narrativa 
literária a partir do ponto de vista do desejo e de sua satisfação por 
meio de um ato projetivo, não se configurando como uma análise que 
forja um discurso dentro do âmbito das teorias narratológicas, mas 

2  Freud não faz tal distinção em seu texto, mas fala sobre o escritor de modo geral, 
embora haja traduções cujo título faça menção ao poeta.
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que nem por isso deixa de tomar o ato narrativo, o narrador e a relação 
do leitor com a obra, como objetos de estudo. 

No que diz respeito às narrativas elaboradas no processo da 
clínica analítica, a escuta dos sintomas de pacientes histéricos, em 
especial a experiência na supervisão de uma paciente que propôs a 
talking cure3, conduziu Freud (1996) a estabelecer como regra técnica 
fundamental, grosso modo, a de uma fala livre, que sustenta a clínica 
psicanalítica. Nesse sentido, podemos dizer que o próprio campo 
psicanalítico não exclui a existência de narrativas, por conseguinte, de 
histórias contadas no setting analítico. 

Contudo, apesar de o ato da fala, do falar-se, em psicanálise, 
ocorra dentro do processo analítico, em posição de centralidade do ato 
clínico, tal como afirmou Birman (1993), aquilo que é contado e que 
supomos se configurar como uma narrativa nesse contexto, desvia-se 
do conceito de narrativa de Benjamin (1987) aqui apresentado, isto 
é, enquanto intercâmbio de experiências, o que põe uma dificuldade 
em aproximar o campo da narrativa da contação de si em análise, pelo 
menos no que diz respeito à sua finalidade, já que a prática analítica 
não visa a partilha de experiências, mas o tratamento das psiconeuroses 
(FREUD, 1977) e a implicação do sujeito com seu desejo (LACAN, 2016). 

Chemama (1995), ao discutir o sonho como uma formação do 
inconsciente, afirma que a narrativa é o meio pelo qual se tem acesso 
ao texto do sonho. O autor também se reporta às falas dos pacientes 
de Freud como narrativas. Desta forma, poderíamos considerar que a 
narrativa é uma modalidade que se faz presente na clínica, no entanto, 
se ela é aquilo que permite o acesso a uma formação inconsciente, 
como o sonho, em vez de ter um estatuto de comunicação, ou do mero 
relato em si, ela é uma via de acesso ao inconsciente. 

3  Esta expressão foi utilizada por Bertha Pappenheim durante seu tratamento com 
Breuer, supervisionado por Freud, no intuito de enfatizar que eram os momentos de 
fala que induziam sua melhora. Ela se encontra nos Estudos sobre a Histeria (1977) 
publicados no volume II das obras completas de Freud pela editora Imago. 
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Por fim, o terceiro ponto de convergência temática, que propõe 
um diálogo entre a performance da narrativa oral e os elementos pre-
sentes na relação mãe-bebê, aponta uma maior aproximação teórica 
com a psicanálise. Isto porque, assim como na performance da narrati-
va há uma espécie de integração corpórea que convida o ouvinte a uma 
interlocução, tal como afirmou Barbosa (2011), na díade mãe-bebê, a 
mãe, tanto em Ferreira (1997), quanto em Catão (2009), é aquela que 
pela realização do manhês busca capturar a criança para uma espécie 
de diálogo. 

Além disso, Barbosa (2011) nos dá a entender que mesmo 
a performance sendo um ato poético que articula imagem, som e 
movimento, estes se presentificam na vocalização. Esta, por sua vez, 
ao carrear a história, é comparada, inclusive, ao ato de cantar. Assim, 
deduzimos a importância que as características prosódicas – aliadas 
aos demais elementos corpóreos, que se inserem na performance – 
possuem para as narrativas orais. Da mesma forma, para que ocorra 
uma adaptação às necessidades linguísticas da criança, Ferreira (1997) 
pontua que a fala da mãe dirigida à criança é modelada em sua voz, 
ajustando sua prosódia a fim de capturar o bebê para a comunicação. 
Catão (2009) salienta, também, que a voz, enquanto pulsão invocante, 
junto com o olhar, tem papel decisivo na instalação de um corpo pul-
sional que contribui para a efetivação das operações da constituição 
subjetiva, tendo, portanto, a voz uma participação na causação do 
sujeito e em sua entrada na linguagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em Benjamin (1987), a narrativa é uma contação que visa a 
troca de experiências com o leitor, já para a psicanálise ela pode ser 
considerada como um instrumento clínico por meio do qual o incons-
ciente se manifesta. Se a história e a experiência de vida são o cerne 



530COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

da narrativa, enquanto texto apresentado em análise, ela é o material 
pelo qual o sujeito poderá ser apreendido. 

Não se pode perder de vista, no entanto, que ao trabalhar a 
narrativa em o Narrador, Benjamin a pensa a partir de um texto literá-
rio, que se opõe, inclusive, ao romance, mesmo que possamos pensar 
sua extensão, já que a experiência relatada em uma história é uma ex-
periência de vida. No campo psicanalítico, por sua vez, a narração não 
tem a mesma pretensão literária, embora possamos inferir que, ao se 
contar enquanto narrativa, o analisando pode imprimir suas fantasias, 
tal como o escritor criativo descrito por Freud (1996). 

Ao diferenciar a narrativa da informação, colocando-a como 
um texto em que a explicação não é o que se pretende – mas sim 
proferir um ensinamento pela história cuja interpretação tem dema-
siada amplitude e depende do leitor – Benjamin (1987) nos abre uma 
brecha para pensar a narrativa a partir do que a psicanálise preconiza a 
respeito do relato do sujeito ou de seu discurso, no sentido de que não 
se deve procurar nele uma relação direta, uma interpretação de conte-
údo, fechada, mas compreendê-lo pelos efeitos de sentido que surgem 
na articulação significante, que, à medida que vai se processando, vai 
abrindo a possibilidade de mudança.

A história contada em um processo analítico, essa história do 
sujeito que a narra, embora endereçada ao analista, é escutada por 
ele mesmo e, se na potência germinativa da narrativa, assinalada por 
Benjamin (1987), o ouvinte constrói algo a partir da história narrada, 
podemos pensar que a partir da própria narrativa do analisando, outras 
histórias se constroem e o setting psicanalítico é um lugar potencial de 
elaboração de novas narrativas. 

No que diz respeito às aproximações da performance com a 
relação diádica mãe-bebê, consideramos que os elementos referentes 
à voz foram os que indicaram maior convergência temática, visto que 
cumprem funções adaptativas nas duas áreas – na contação de histó-
rias pela captura do leitor e na psicanálise pela captura do bebê. Este 



531COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

resultado justifica a necessidade de pesquisas como a deste projeto 
de IC. Além disso, a realização de diálogos como este, no âmbito da 
iniciação científica, cuja proposta é de uma interlocução disciplinar, 
também sustentam a natureza formativa da pesquisa na graduação, 
pois tem potencial de amadurecimento teórico do discente.
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NARRATIVA DE UMA EXPERIÊNCIA  
DE UMA EDUCADORA SOCIAL EM SAÚDE 

NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Silvia Mara da Silva

RESUMO 
Este relato de experiência tem por objetivo apresentar uma narrativa de uma 
Educadora Social em Saúde no contexto da pandemia. Devido à realidade 
vivenciada pelo isolamento social emergiu a problemática de narrar como 
percebi minha ação docente em uma experiência que tive como educadora 
social em saúde ao realizar atividades em projeto de extensão com crianças 
com câncer. O referencial teórico apoiou-se em Schütz (2012), Heller (1979), 
Berger e Luckmann (2003), Paula (2015, 2017), Santana e Sales (2020), Ba-
zhuni e Silva (2020). O principal resultado deste relato é que apresenta uma 
narrativa da memória docente na perspectiva da Educação Social em Saúde 
em tempos de pandemia, contribuindo para apresentar reflexões sobre im-
portância do processo formativo docente para realizar mediação pedagógica 
em ambiente on-line. A narrativa docente possibilitou refletir que o isola-
mento social instaurou uma nova realidade para os seres humanos, e que 
diante disto é necessário refletir sobre a ação e formação docente para atuar 
no contexto do isolamento social e também sobre afetividade no processo 
educativo em ambiente on-line.
Palavras-chave: Câncer. Docência. Cotidiano. Memória. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos e pesquisas sobre Educação Social em Saúde têm como 
principal foco o atendimento educacional de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos em ambiente domiciliar, hospitalar ou institucional 
que vivenciam o tratamento de saúde temporário ou não, com intuito 
de possibilitar o acesso à educação, promover a autonomia, consi-
derando-o como sujeito histórico que pode e deve ter condições de 
desenvolver suas potencialidades humanas. 

A Educação Social em Saúde, fundada na epistemologia educa-
cional freiriana, é um campo de estudos que serve de aporte teórico 
para o atendimento educacional de crianças e adolescentes com cân-
cer. Com este público, as ações da Educação Social em Saúde visam 
também garantir-lhes o acesso à educação no período em que estão 
distanciados do contexto escolar devido ao tratamento, bem como 
propiciar a estimulação para aprendizagem de conteúdos escolares. 

As ações educativas em Educação Social e Saúde são multifa-
cetadas e englobam o desenvolvimento social, cultural, cognitivo e 
linguístico. Dentre as práticas pedagógicas pode-se citar: contação de 
histórias, musicalidade, brincadeiras, cantigas de roda, brincadeiras de 
faz de conta, teatro de mamulengos. 

O desenvolvimento do presente relato de experiência nasceu 
de minha prática educativa como Educadora Social em Saúde em um 
projeto de extensão realizado em uma universidade pública localizada 
no norte do Paraná. 

Neste projeto as ações educativas são planejadas e desenvolvi-
das pelos acadêmicos de cursos de graduação (Educação Física, Artes, 
Pedagogia) e de pós-graduação sob a orientação de uma docente de 
Educação. 

Como mestranda e participante deste projeto, no ano de 2020, 
devido à pandemia da covid-19, que adotou como medida preventiva 
o isolamento social, foram reestruturadas as ações do projeto. Os 
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encontros que estavam programados para serem realizados de forma 
presencial foram realizados por meio de encontros on-line na platafor-
ma Google Meet. 

O grupo atendido foram crianças com câncer e seus familiares 
(primos, irmãos) com idade de 7 a 9 anos. Buscou-se promover a in-
teração social por meio virtual entre os participantes e dialogar sobre 
a pandemia, o isolamento social, aprendizagem, tarefas escolares e o 
afastamento da escolar. 

O presente estudo apresenta a narrativa sobre a minha experi-
ência educativa como Educadora Social em Saúde participando deste 
projeto de extensão. 

OBJETIVO 

Apresentar uma narrativa experiência de uma Educadora Social 
em Saúde no contexto da pandemia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O procedimento metodológico adotado para compor este rela-
to de experiência foi o método de narrativa com abordagem interpre-
tativa com a finalidade de compreender as narrativas dos participantes 
do estudo e para recapitular experiência docente.

O grupo atendido foi composto por crianças com câncer e 
seus familiares (primos, irmãos) com idade de 7 a 9 anos. Buscou-se 
promover a interação social por meio virtual entre os participantes e 
dialogar sobre a pandemia, o isolamento social, aprendizagem, tarefas 
escolares e o afastamento da escolar. 

Foram realizados onze encontros on-line, entre os meses de 
agosto a novembro de 2020.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Os encontros realizados com as crianças no projeto de extensão 
possibilitaram a expansão de meus conhecimentos práticos sobre in-
tervenção como Educadora Social em Saúde utilizando mídias digitais. 

As práticas de Educação Social em Saúde são inerentes ao 
trabalho em saúde e estão amparadas nos pressupostos da Educação 
Popular, preconizada por Paulo Freire, e vem sendo utilizada como 
“instrumento de luta para o enfrentamento e reflexão de estratégias 
de retomada dos direitos sociais” (PAULA, 2017, p. 4). 

No período anterior à pandemia eu utilizava o aplicativo What-
sApp para estabelecer contatos com algumas crianças em tratamento 
de câncer, porém, estas comunicações se restringiam apenas em 
recados ou avisos. Portanto, somente durante a pandemia é que pude 
vivenciar práticas educativas em ambiente on-line com crianças em 
tratamento de saúde. 

Estas novas práticas educativas que emergiram com resposta 
ao processo educativo em meio à pandemia são denominadas de 
educação on-line “compreendida como um complexo de ações de en-
sino-aprendizagem mediadas por tecnologias digitais que fortalecem 
práticas interativas e hipertextuais” (SANTANA; SALES, 2020, p. 4). 

Esta vivência trouxe conhecimento para minha prática docen-
te, pois, pude aprender utilizar tecnologias para realizar a medicação 
pedagógica. Antes da pandemia, embora eu utilizasse ferramentas 
tecnológicas (computadores, telemóveis e aplicativos) para meu dia a 
dia, eu ainda não havia aplicado em minha ação docente. 

De acordo com Bazhuni e Silva (2020, p. 2-3): 

Em prol do isolamento social, o acompanhamento das 
aulas de maneira remota revelou desafios implícitos 
na contingência da práxis docente. [...] de uma hora 
para outra, nos vimos diante de uma realidade com-
pletamente diferente. Acostumados a ouvir sobre fatos 
históricos, agora estávamos vivenciando um, em tempo 
real e em rede mundial.
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No projeto de extensão por meio dos encontros mediados 
por tecnologia as propostas das intervenções foram desenvolvidas 
numa perspectiva dialógica formando uma roda de conversa on-line. 
À medida que os participantes expressavam suas ideias, pensamentos 
e sentimentos, foram sendo estimulados a narrarem sobre o seu coti-
diano em seus lares sobre como as tarefas chegam até eles, como são 
as aulas on-line. 

Sobre estas questões as crianças expressaram que as escolas 
estão enviando um volume grande de tarefas e que na percepção deles, 
além de gerar cansaço, também percebem que não estão conseguindo 
aprender do mesmo modo como seria em sala de aula. 

Estas rodas de conversa evocaram em mim a necessidade de 
aprofundar meu processo formativo no campo educacional a fim de 
ter mais conhecimentos sobre o processo educativo no contexto da 
cibercultura, uma vez que o isolamento social instaurou uma nova 
realidade para os seres humanos. 

Do ponto de vista sociológico, Berger e Luckmann (2003) afir-
mam que a vida cotidiana é uma construção que se faz a partir das 
experiências, percepções e ações humanas. Para Schütz (2012) que a 
realidade social é compreendida como o mundo que é vivenciado pe-
los indivíduos. Estas vivências se fazem por meio das interações do ser 
humano com o mundo dos objetos e acontecimentos, que possibilita a 
formação da intersubjetividade. 

Para Schütz (2012) “todas as experiências humanas são ex-
periências do e no ‘mundo da vida’, elas o constituem, orientam-se 
segundo ele e são testadas nele”. 

Diante disto, é possível refletir que as interações vivenciadas 
por mim no projeto de extensão com as crianças com câncer contri-
buíram para a formação de minha intersubjetividade e de todos os 
participantes. 

Schütz (2012) caracteriza estas interações que se realizam nas 
experiências cotidianas como “relações do Nós”. Para este sociólogo 
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alemão estas interações podem ocorrem de forma direta (face a face). 
Já as relações denominadas de “relação de Nós indireta” são aquelas 
estabelecidas entre contemporâneos anônimos. Ao analisar o cotidia-
no dos encontros realizados na plataforma Google Meet existiu o tipo 
de “relações do Nós indireto” uma vez que as interações não foram 
realizadas de modo presencial, mas sim mediadas pela tecnologia 

Nas rodas de conversas on-line, foi discutido como é a rotina 
fora da escola, longe do ambiente escolar, dos colegas e dos professo-
res. Eles relataram que sentem falta dos amigos, de brincar na hora do 
recreio. Uma das participantes lembrou-se de que na hora do recreio 
quando bate o sinal para entrar para a sala de aula, tudo fica quieto e 
que na hora de ir embora é a hora do abraço. 

Ao ouvir estes relatos, percebi que este período de isolamento 
social devido à covid-19 gerou uma interrupção trouxe novas rotinas 
para os estudantes, impactando também a relação afetiva que estabe-
lecem com os atores educacionais (colegas, professores, funcionários 
etc.) e com o próprio ambiente de ensino (carteiras, sinal, corredores, 
parques, quadras, pátio, portões etc.). 

Frente a esta vivência refleti o quão importante é a afetividade 
para o desenvolvimento humano de uma forma geral e também para a 
aprendizagem. Cognição e afeto são processos que se integram. Passei 
analisar que neste novo cotidiano vivenciado por estas crianças, estas 
sofreram impactos em suas vidas afetivas, pois, a afetividade é constru-
ída nas relações sociais (HELLER, 1979). Distantes do ambiente escolar, 
no qual estabeleceram vínculos afetivos face a face, com a pandemia 
precisavam desenvolver novas formas de criar estes vínculos afetivos 
para integrar o processo de aprendizagem. 

Com isso, os encontros on-line trouxeram uma nova pers-
pectiva para minha prática educativa como Educadora em Educação 
Social em Saúde. As rodas de conversa on-line se tornaram um meio 
de ouvir as narrativas de crianças em tratamento de câncer sobre suas 
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percepções em relação ao processo educacional e também conhecer 
seus sentimentos em relação às suas vivências. 

Esta nova formação social trouxe desafios sobre a aproximação 
do educador com as crianças ao demonstrar que no campo educacional 
novas estratégias deverão ser pensadas enquanto não for descoberto 
um meio de suprimir a transmissão do coronavírus e reabrir as escolas 
com segurança. É preciso pensar sobre processos formativos para 
docentes e também que os próprios docentes reflitam a afetividade no 
processo educativo sob uma nova perspectiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia trouxe uma nova realidade social, cultural e eco-
nômica que apresentou reflexos para o exercício da docência em todos 
os níveis de ensino. O isolamento social levou à instauração de novos 
processos educativos nos quais uma das principais características foi 
supressão do ensino-aprendizagem face a face. 

Esta narrativa se revelou importante para propor reflexões so-
bre a ação e formação docente para atuar no contexto do isolamento 
social e também para trazer reflexões sobre afetividade no processo 
educativo em ambiente on-line.
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LINGUAGENS



PROJETO BRASILIDADE: UMA 
EXPERIÊNCIA NO COLETIVO

Suely Alves Ramos Oliveira 
Janaina Cardoso de Araújo Lima

RESUMO 
O presente trabalho foi delineado pela necessidade da prática interdisciplinar 
no ambiente escolar do Colégio Pequeno Príncipe, Ensino Médio, localizado 
na cidade de Guanambi-Ba. Sedimentados pelos objetivos de vivenciar a 
prática da interdisciplinaridade, estabelecer relações entre as diferentes 
áreas do conhecimento e experienciar a necessidade de enxergar o país 
como uma coletividade e não apenas em fragmentos descontextualizados o 
projeto foi desenvolvido. O desafio foi pensar com Thiollent (1986) a pesqui-
sa-ação como tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação entre uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo. As metodologias adotadas pudessem, de fato, promover 
engajamento na construção do conhecimento, sendo confirmada nas falas 
sequenciadas com fundamentação teórica e proferidas de forma segura, 
coesa e substancial nos deu a certeza de que não se tratava apenas de nota a 
ser alcançada, mas de um desafio a ser vencido. Nesse sentido, é de suma im-
portância o compartilhamento dessa experiência no IV Colóquio de Docência 
e Diversidade na Educação Básica: Profissão Docente em Questão.
Palavras-chave: Brasilidade. Educação. Coletividade. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho ocorreu no mês de novembro 2018, no 
Colégio Pequeno Príncipe, estabelecimento particular de Ensino 
Médio na cidade de Guanambi-BA diante da necessidade de praticar 
a interdisciplinaridade entre os conteúdos e o dialogar com as di-
ferentes áreas curriculares. A proposta nasceu de um planejamento 
informal entre as professoras de áreas distintas, cuja amizade pos-
sibilitou a concretização dos anseios guardados e expectativas em 
reformular os conteúdos e habilidades propostas pelo regimento 
interno. Reunidas, a professora de Língua Portuguesa – Suely Alves; 
a professora Janaína Cardoso, de Geografia e a professora Gildeth 
Mercês, de Matemática apoiadas pela instituição e instigadas pela 
inovação decidiram montar o projeto Brasilidade. As professoras pro-
duziram a versão escrita dessa proposta e a submeteu a Coordenação 
e Direção, que prontamente, se dispuseram a fomentar as etapas que 
se sucederiam até o dia da apresentação. 

O mote inicial teve como problematização o desafio de questio-
nar a construção identitária una, portuguesa e eurocêntrica na forma-
ção do povo brasileiro e refletir sobre as nuances que tangenciam as 
áreas distintas e aparentemente dicotômicas nos modelos tradicionais 
de componentes curriculares. Frente ao desafio imperativo de manter 
consonância entre o conteúdo proposto e a nova prática reflexiva, 
escolhemos o Brasil como ponto de partida, uma vez que devido a 
imensidão geográfica, muitos estados ficam esquecidos dos estudos 
rotineiros. Esse “apagamento” se reflete nas marginalizações das cul-
turas, religiões e costumes periféricos do nosso país. 
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OBJETIVOS 

Vivenciar a prática da Interdisciplinaridade; estabelecer 
relações entre as diferentes áreas do conhecimento; experienciar a 
necessidade de enxergar o país como uma coletividade e não apenas 
em fragmentos descontextualizados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O projeto teve início com uma reunião de trabalho num sábado 
de planejamento diante das expectativas de abordar um tema abran-
gente capaz de abarcar várias áreas do conhecimento no tocante aos 
assuntos estipulados para o Ensino Médio. O desafio foi desenvolver 
algo que pudesse redirecionar nossa prática pedagógica docente e que 
não destoasse do conteúdo proposto. 

Os problemas coletivos – quer sejam de origem econômica, so-
cial ou cultural – quer sejam por conduta ou pensamento rígido tendem 
a maximizar os conflitos peculiares de um ambiente. A escola, enquanto 
espaço formador tem a função de promover essa discussão transforman-
do práticas equivocadas em pensamento reflexivo gerando inquietudes. 
Acreditamos, veementemente, que é esse o papel do educador. 

Segundo Paulo Freire (1999) “A educação é um ato de amor, por 
isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da reali-
dade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. 
Após décadas de discussões e teorias a respeito da prática docente 
tradicionalista, engessada nos moldes de componentes curriculares 
extensos, percebe-se que tal atitude dificulta o aprendizado efetivo e 
reforça a antiga “educação bancária” tão criticada pelo educador Paulo 
Freire. Assim, ainda é raro observar a reciprocidade professor – aluno 
na construção do conhecimento, fator que ainda se vê como utopia 
nas instituições públicas e particulares. 
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A libertação desse modelo impositor, opressor e enfadonho 
ainda insiste em permanecer no espaço escolar como sinônimo de 
organização, hierarquia e aprendizado. A inquietude da nova prática 
nos moveu ao papel desafiador de nos retirar da zona de conforto 
conquistada pela posição privilegiada de professor e nos desafiar em 
busca de inovação. Descobrimos, que essa análise tão importante 
para a docência recebe o nome de pesquisa-ação. Dessa forma, a 
metodologia mais contundente para desenvolver a proposta a que nos 
dispusemos foi a pesquisa-ação definida por Thiollent como: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14).

Assim, em reunião identificamos os conteúdos a serem con-
templados em cada série do Ensino Médio, a partir do tema gerador 
que foi o Brasil e suas regiões. Em virtude disso, decidimos que o pro-
jeto chamar-se-ia Brasilidade. O substantivo escolhido é definido pelo 
Dicionário da Língua Portuguesa (2010) como: Substantivo feminino. 
1. Caráter distintivo do brasileiro e do Brasil; 2. Sentimento de amor ao 
Brasil; brasileirismo. 

A sociedade brasileira é oriunda de uma construção miscigena-
da e com marcas específicas de diversificados lugares. A busca por uma 
identidade cultural brasileira, genuinamente, ocorreu primeiramente 
em 1822, com a Semana de Arte Moderna, movimento artístico que 
suscitou de forma reflexiva e irônica a nossa verdadeira identidade que 
perpassa tanto pelo processo cultural quanto político. 

A esses esforços de autorreflexão, principalmente no âmbito 
escolar, chamamos de brasilidade. Nesse projeto, nossos esforços 
convergiram na discussão constitutiva do território nacional e a busca 
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dessa unidade por meio das regiões brasileiras e os fatores que nos 
unem na diversidade. 

O elemento mais forte identitário de um povo é a língua con-
cretizada por meio da fala. O linguista suíço Saussure define fala como: 
“A Fala é a parte individual da Linguagem que é formada por um ato 
individual de caráter infinito; um ato individual de vontade e inteligên-
cia” (SAUSSURE, 1995, p. 22). Forma genuína da representação de um 
indivíduo, a fala, a língua, linguagem, idioma constituem as particulari-
dades que na unidade representarão uma nação. Aos artistas, literatos 
restam-lhes a transformação do que sentem, experienciam, observam 
repassar aos demais cidadãos por meio da arte. 

Percebe-se que o idioma e sua representação literária tem o 
objetivo de mostrar que apesar das peculiaridades de cada região, 
nos irmanamos em uma língua que é ricamente recheada de sotaques 
e gírias e que ainda assim mantém uma unidade que nos faz únicos 
e participantes da nação lusófona. A ela, “última flor do Lácio”, nos 
rendemos como fator preponderante na unificação de um povo, de 
uma nação.

Essas peculiaridades foram tratadas em escritores clássicos 
como Clarice Lispector, Joao Guimaraes Rosa, Jorge Amado, Graciliano 
Ramos entre outros. Por meio desses literatos nos fizemos presentes 
em todas as regiões enquanto falantes brasileiros. Afinal, procuramos 
nos indagar qual fator(es) caracterizaria(m) essa brasilidade? Pau-
tamo-nos na definição do antropólogo Darcy Ribeiro (1995) “[...] a 
sociedade brasileira assumiu diversas formas, variantes no tempo e no 
espaço, como modos sucessivos de ajustamento a distintos imperativos 
externos e a diferentes condições econômicas e ecológicas regionais”. 

Procuramos essas formas nas obras literárias e alguns escrito-
res, que privilegiados pelo uso poético da palavra, souberam relatar 
de formas diversas o perfil de uma sociedade cujo legado fora cravado 
e emoldurado pela palavra. Mediante essas obras, abordamos temas 
que excedem aos currículos formais e nos alçam a missão desafiadora 
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de, como docentes, viabilizar a nossa construção da identidade brasi-
leira vista por vários prismas. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A ideia era repensar a nossa história, identidade, origens, cul-
tura e contribuições para nos constituir enquanto país que engloba 
diversidades múltiplas. Partindo dessa premissa, é salutar propiciar 
aos discentes uma reflexão crítica enquanto cidadão brasileiro e o 
sentimento que nutrimos por esse país e seus habitantes. 

Selecionados os líderes de turma e subsequentemente, de 
equipes, as equipes formadas iniciaram a leitura e pesquisa dos temas 
que seriam abordados no finalizar dos trabalhos. Os roteiros foram 
elaborados seguindo a seguinte ordem. 

A 1ª Série do Ensino Médio – grupo A responsáveis pelas regiões 
brasileiras (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e grupo B (Sul e Sudeste) 
com a proposta de elaborar revistas, varal de imagens, confecção de po-
esias fazendo a ponte das obras literárias estudadas e os dados regionais. 

A 2ª Série do Ensino médio – grupo A recebeu como proposta 
para pesquisa as regiões (Norte, Nordeste e Sul); já o grupo B, (as 
regiões Centro-Oeste e Sudeste), com o desafio de construírem jogos, 
coreografias de músicas característica de cada região, dramatização e/
ou paródia da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. 

E por fim, a 3ª Série também dividida em dois grupos. O grupo 
A com as regiões (Sul e Sudeste) e o B com as regiões (Norte, Centro-
-Oeste e Nordeste) destacando a culinária, dramatização com a obra 
Hora da Estrela, Clarice Lispector, elaboração de banners com aspectos 
socioeconômicos por região e gráficos com materiais concretos como 
canos, MDF, alimentos para mostrar o Brasilidade em números.

Após distribuição do trabalho impresso com todas as particu-
laridades sanadas, orientação para obras clássicas literárias aborda-
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das e dados estatísticos atualizados, a leitura fora companheira dos 
discentes ao longo dos dois meses subsequentes. As reuniões com a 
turma ocorriam semanalmente, às sextas-feiras, com todos juntos para 
esclarecimento de dúvidas que surgiam tanto na forma escrita quanto 
na apresentação dos trabalhos, confecção e compra dos materiais ne-
cessários, bem como a divisão dos valores de que necessitariam para a 
concretização das ideias explanadas até então, no papel. 

As semanas seguiram movimentadas com a confecção de 
diálogos das obras para palco, apresentação do panorama geográfi-
co e cultural da região estudada, divisão de tarefas, ensaios, escrita, 
seleção dos pratos típicos, desenhos, pinturas, costuras, croquis dos 
estandes, estudo dos pontos centrais que seriam apresentados a seus 
pares, professores, colegas e coordenadores no dia 27 de novembro 
marcado para a culminância. 

O dia de socialização oral do trabalho, foi evidenciado por 
falas que explicavam o indígena Macunaíma, o sertanejo Riobaldo, a 
emigrante nordestina Macabéa entre tantas outras personagens que, 
literariamente, e de forma diversificada representam o país ficaram 
para a reflexão da nossa falsa ideia de unidade. 

A culminância do trabalho contou com estande para cada re-
gião brasileira conforme mencionado cujos aspectos peculiares como 
vegetação, costumes, escritores, dados econômicos foram questiona-
dos, analisados e concretizados em modelos concretos como gráficos, 
peças teatrais baseadas nas obras literárias estudadas, mapas, revistas 
geográficas, comidas típicas, varal com curiosidades e aspectos natu-
rais, poemas produzidos e explanados pelos discentes (ver figura 1) 
que se envolveram de maneira cooperativa no intuito de responder ao 
questionamento inicial: Quem somos nós, brasileiros? Responderam 
de forma satisfatória por meio da produção da culminância a nossa 
proposta de desvendar nossa brasilidade mediante uma proposta que 
os colocou como protagonistas na construção do próprio conhecimen-
to e partilhamento dos aprendizados solitários ou coletivos. 
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Aqui, afirmamos a segunda acepção do dicionário sobre a bra-
silidade como amor, a identificação do brasileiro com os outros filhos 
do mesmo território. As falas sequenciadas de fundamentação teórica, 
devidamente esquematizadas, organizadas e proferidas de forma 
segura, coesa e substancial nos deu a certeza de que não se tratava 
apenas de nota a ser alcançada, mas de um desafio a ser vencido.

Figura 1 – Culminância do Projeto Brasilidade.
Fonte: Arquivo pessoal.

Os alunos perceberam que nossa construção brasileira como 
povo miscigenado e diversificado, culturalmente, foi fruto de um 
sentimento de pertencimento – ora gerado pela afetividade, ora pela 
coerção – dos outros povos que consolidaram a formação nacional 
brasileira. Tais culturas ficaram enraizados na nossa memória individual 
ou coletiva e isso corroborou para o rompimento das fronteiras socio-
culturais. Mostraram-nos que entenderam que a unificação propagada 
e difundida de unidade é inverídica e que a diversidade nos caracteriza 
enquanto seres históricos, culturais e sociais. 

A realização do trabalho nos mostrou que a compreensão de 
que a constituição do povo brasileiro é multiétnica, porque somos 
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constituídos com a contribuição de muitos povos como indígena, o afri-
cano e o europeu colonizador, imigrações importantes, como a italiana, 
japonesa e árabe. Assim, todos contribuíram, significativamente, para 
ampliar ainda mais a enorme diversidade histórico-cultural brasileira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Viver a experiência de construir algo novo e motivador em 
grupo no ambiente escolar, acresce ânimo para os docentes crédulos 
em um espaço educacional mais integrado e aberto a desvendar pos-
sibilidades para a constituição de uma sociedade respeitosa e atenta à 
diversidade como potencial para integrar mundos diferentes. Assim, o 
projeto Brasilidade, permitiu esse feito, não apenas de integrar áreas 
do conhecimento, mas de mobilizar a construção do conhecimento 
sobre o Brasil como unidade sem desconsiderar heterogeneidade.

Além disso, o envolvimento dos alunos foi surpreendente, 
no sentido de que eles cumpriram o solicitado sem muitas queixas, 
empenhando-se juntamente com seus familiares e colegas no intuito 
de angariar fundos, selecionar peças, produzir alimentos típicos, orga-
nizar o espaço e, sobretudo, desenvolver o espírito de coletividade. A 
interdisciplinaridade é imprescindível no espaço escolar, pois favorece 
a prática docente e formação dos educandos enquanto sujeitos ativos 
na construção do próprio conhecimento e seres capazes de reorga-
nizar os espaços de vivência futuro em prol de uma sociedade mais 
integrativa e respeitosa. 
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FESTAS CÍVICAS E EDUCAÇÃO E  
SUAS INTERSEÇÕES COM A HISTÓRIA 
DAS RIVALIDADES ENTRE AS ESCOLAS 

ESTADUAIS EM BELÉM-PA:  
UM ESTADO DA ARTE

Marcelo de Jesus Santos 
Livia Sousa da Silva 

RESUMO
O presente trabalho trata das interseções entre as festas cívicas escolares com o 
possível engendramento da rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-PA, 
que contemporaneamente se caracteriza como expressão de violência esco-
lar. Com o objetivo de investigar as produções acadêmicas acerca das festas 
cívicas na sua interseção com a educação e o engendramento da rivalidade 
entre as escolas estaduais em Belém-PA. A partir de uma pesquisa de natureza 
bibliográfica, do tipo estado do conhecimento, pelo qual o corpus da pesquisa 
se constituiu de estudos publicados nos Anais dos congressos da Sociedade 
Brasileira de História da Educação (SBHE) e na Revista Brasileira de História da 
Educação (RBHE), no período de cinco anos (2014-2018), cujo tratamento ana-
lítico se deu a partir do inventário desses estudos, e sua interpretação com base 
na Análise Temática, conforme propõem Braun e Clarke (2006). Os resultados 
apontam para a inexistência de estudos que se dediquem à compreensão do 
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fenômeno da Rivalidade entre as escolas no Pará, demonstrando assim seu 
ineditismo e importância, assim como a necessidade do fortalecimento do 
campo da História da Educação na Região Norte. 
Palavras-chave: História da Educação na Amazônia. Violência Escolar. Rivali-
dade entre as Escola. Festas Cívicas. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho representa parte de uma pesquisa maior 
que se dedica a entender um fenômeno que é presente no contexto 
de relações entre escolas da rede estadual em Belém-PA e que ganha 
visibilidade e força em um momento particular na história da educa-
ção no Brasil e que continua crescendo cada vez mais. A Rivalidades 
entre as Escolas persistiu historicamente, sendo uma realidade que é 
percebida, mas não compreendida. Notadamente caracterizada como 
violência escolar, já que ainda nos dias atuais percebemos episódios 
de confrontos, com brigas entre estudantes, utilização de bombas 
caseiras e apedrejamento de escolas, que geralmente são motivados 
por provocações de ambos os lados tomados como rivais. 

À vista disso, o artigo se detém nas produções científicas pu-
blicadas em duas bases de dados, a fim de identificar trabalhos que se 
aprofundem nas questões sobre Festas Cívicas escolares e sua relação 
com a origem das Rivalidades entre as Escolas. Um período corres-
pondente a cinco anos como delimitação de tempo para identificar o 
que está sendo discutido acerca da problemática. Aportes acadêmi-
cos-científicos que colaborem com a compreensão de uma possível 
gênese e formas de construção desses contextos de rivalidade. 

Com a ajuda do inventário foi-nos possível organizar o corpus 
em tela e categorizá-lo conforme os códigos que foram se apresentan-
do, o que contribuiu para a nossa proposição de análise, qual seja, a 
Análise Temática proposta por Braun e Clarke (2006), que se desenvol-
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ve a partir de seis passos de interpretação e compreensão dos dados, 
os quais delimitaremos de forma mais detida à frente. 

Reiteramos nosso objetivo principal com o desenvolvimento 
desse trabalho, o qual busca constituir um estado do conhecimento 
a partir das produções científicas em História da Educação, que pos-
sivelmente venham a se debruçar sobre o tema da rivalidades entre 
as escolas no tocante a sua gênese e seu engendramento histórico na 
interface com os contextos de comemoração cívica. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, procedemos o inventário de artigos publicados 
nos Anais dos congressos da Sociedade Brasileira de História da Edu-
cação (SBHE) e na Revista Brasileira de História da Educação (RBHE), 
no período de 2014 a 2018, a partir dos seguintes Cultura Escolar, 
República e Militarismo. 

Seis passos são orientados por Braun e Clarke (2006) para pro-
ceder com a análise: 1) Familiarizar-se com os dados, que aqui fora a 
etapa de levantamento dos trabalhos publicados na Revista e nos Anais 
da SBHE a partir de descritores que fazem correlação com a pesquisa; 
2) Gerar códigos iniciais, visto que, dessa maneira, encaminham-se 
os dados ao inventário que, segundo Prado e Morais (2011, p. 139), 
“inventariar os materiais de uma pesquisa, ajuda a organizar a própria 
pesquisa”, afirmam os autores; 3) Busca Por Temas, inventário que fora 
norteado a partir da análise dos dados no inventário, dando atenção 
se ainda havia validação ou não dos códigos, e perceber novos temas 
que podem não ter sido notados anteriormente; 4) Rever os Temas, 
aqui a leitura dos códigos e dos temas são realizadas diversas vezes 
para garantir que não estivessem desconexo um dos outros; 5) Definir 
e Nomear os Temas, foi o processo de elaboração do Mapa Temático, 
que sistematiza as informações e proporciona uma visão e compreen-
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são da relação de códigos e temas; e 6) Produção do Relatório que foi 
a sistematização de todo o processo de análise. 

Para o levantamento de dados da Revista, verificaram-se os 
títulos de todos os trabalhos publicados em todos os volumes no pe-
ríodo de cinco anos. Os títulos que se aproximavam dos descritores: 
Violência Escolar, Rivalidade entre as Escolas e Festas Cívicas que são 
palavras-chave desta pesquisa, eram selecionados a fim de compor 
o inventário. Esse procedimento foi semelhante para o processo de 
levantamento de dados dos Anais da Sociedade Brasileira de História 
da Educação. Usando o mesmo período de cinco anos e os mesmos 
descritores: Violência Escolar, Rivalidade entre as Escolas e Festas 
Cívicas, pelo qual não obtivemos resultados. 

É considerável pontuar que nos Anais, no ano de 2015, os títu-
los foram verificados a partir do sumário da publicação. Em 2016 não 
houve sumário, à vista disso, tornou-se necessário sondar eixo por eixo 
todos os trabalhos publicados em 2017e o site divulgou os eixos temá-
ticos via Google Driver e sem sumário, tornando necessário verificar os 
trabalhos, um por um, em todos os eixos temáticos também. 

Após o processo de investigação dos trabalhos publicados 
nas bases de dados, mencionada anteriormente, avançou-se para o 
inventário que possibilitou catalogar todos os trabalhos que tivessem 
relação com o objetivo da pesquisa, publicados nas bases de dados em 
questão, no período correspondente, permitindo sistematizar esses 
dados e organizando esses achados por: Ano de publicação, Eixo te-
mático, Nome do autor, Título do Trabalho, Temas e links para acesso. 

Uma análise precisa foi realizada a partir do inventário para a 
coleta de dados, pois como afirmam Silva e Petry (2011): 

É preciso provocar a comunicação, como dispositivo de 
ativação da informação, pois o depósito de informação, 
por mais bem estruturado e organizado que esteja, não 
deixa de ser estático e incapaz, isoladamente, de produ-
zir conhecimento (SILVA; PETRY, 2011, p. 22). 
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Assim, um mapa temático é elaborado com os dados do in-
ventário que favorece perceber a relação de temas e códigos, frutos 
da análise. O processo de idas e vindas na análise é visto como um 
caminho rico para a pesquisa, segundo Braun e Clarke (2006). Esse 
movimento permitiu notar que alguns estados, em que os trabalhos 
publicados estavam situando seus objetos de pesquisa, tinham um 
padrão de repetições de trabalhos publicados em alguns estados e 
em outros não, ampliando o olhar da pesquisa. Esses dados cons-
tatados a partir da análise do inventário acompanham, também, 
o que afirmam Silva e Petry (2011, p. 22) sobre analisar os dados 
cautelosamente: “Dessa maneira, é necessário que se identifiquem 
informações intrínsecas e extrínsecas ao objeto, e não se registre a 
informação apenas como aspecto de preservação, o que acaba por 
reduzir a contribuição do bem”.

RESULTADOS 

Para a organização desse corpus, delimitamos os seguintes 
campos: Ano da publicação, Eixo temático, nome do autor, título do 
trabalho, tema, um breve resumo e o link de acesso ao trabalho. De-
pois do processo de familiarização que foi sobremaneira facilitado pelo 
investimento em inventariar os trabalhos, alguns pontos passaram a 
se destacar por chamarem bastante atenção com o avanço da análise, 
isso permitiu que fosse possível ampliar o olhar e seguir nos objetivos 
da pesquisa. 

O quadro a seguir foi construído para esclarecer como se deu 
a busca dos trabalhos publicados nas bases de dados da pesquisa, em 
cada ano correspondente. Os campos do “Sumário” em que estão 
preenchidos com “SIM”, no quadro 1, afirma que no respectivo ano 
foi possível fazer a busca dos trabalhos nos Anais partindo do próprio 
Sumário publicado, por outro lado na RBHE, que não houve sumário 
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em nenhuma publicação, os campos no quadro acusam como “NÃO 
HOUVE”. Os anos em que não houve Sumário se identificaram no 
quadro com o “NÃO”. À vista disso, a busca deu-se a partir de um filtro 
com palavras-chave, facilitado pelo atalho de pesquisa “Ctrl+F” para 
mapear os trabalhos que tivessem relação com o foco da pesquisa. 
Logo, o campo “Filtro por palavras-chave”, no quadro, em que está 
identificado com o “SIM”, expõe que foi essa a maneira utilizada para 
a busca dos trabalhos na ausência de Sumário. Nos anos em que não 
houve Sumário, e que não houve a possibilidade do filtro (Ctrl+F) – em 
virtude do formato que foram publicados em alguns anos. Ex.: Google 
Driver –, optou-se pela leitura individual de cada trabalho, identifican-
do no quadro como “NÃO HOUVE”, isto é, a busca não se deu por meio 
de Sumário e nem de atalhos de pesquisa por palavras-chave. 

A seleção dos trabalhos que foram avaliados, foram os que 
apresentaram proximidade com o foco da pesquisa em seus títulos. 
Onde se dedicou uma atenção maior para além da leitura do título, 
mas estendendo-a ao resumo, assim, obtendo a confirmação da rela-
ção com o foco da pesquisa, esses trabalhos compuseram o inventário.
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Quadro 1 – Dados gerais.
Fonte: Elaborado pelos/as autores/as.

As primeiras informações apresentadas são dos campos de-
nominados ANO, que nos Anais e na RBHE foram iniciado em 2014 e 
finalizado em 2018 o trabalho de busca. O site da Sociedade Brasileira 
de História da Educação, até setembro de 2020, apresenta Anais so-
mente dos anos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016 
e 2017. De acordo com o período delimitado nesta pesquisa para o 
levantamento de dados, o fato de os anos de 2014 e 2018 não apre-
sentar publicações nos Anais, resumiu-se o levantamento aos anos de 
2015, 2016 e 2017. 

Na Revista Brasileira de História da Educação houve publica-
ções de trabalhos desde 2001 até 2019, cada ano apresentando até 4 
volumes publicados na revista. Nesta base de dados, foram avaliados 
todos os volumes publicados desde 2014 até 2018. 



559COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

Só em 2015, foram publicados 823 trabalhos nos Anais da So-
ciedade Brasileira de História da Educação. Mas, apenas 23 trabalhos 
foram inventariados por estarem relacionados com a pesquisa. Dos 23 
trabalhos inventariados, 12 identificavam o Estado em que se localizava 
o objeto de estudo. Desse modo, o gráfico elaborado apontou que me-
tade (50%) das pesquisas publicadas em 2015 que foram inventariadas 
por terem proximidade com o título em questão e estão identificando o 
estado em que se localiza o objeto investigado, concentra-se na região 
Sudeste, especificamente nos estados de São Paulo (29%), Minas Gerais 
(29%) e no Rio de Janeiro (14%), como se pode observar no gráfico 1.

  
Gráfico 1 – Representação dos trabalhos inventariados por Estado/Região em 2015 
dos Anais 
Fonte: Elaborado pelos/as autores/as. 

  
Gráfico 2 – Representação dos trabalhos inventariados por Estado/Região em 2016 
dos Anais 
Fonte: Elaborado pelos/as autores/as.
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No ano seguinte, em 2016, foram publicados 123 trabalhos 
divididos em 8 eixos temáticos nos Anais da Sociedade Brasileira de 
História da Educação. Nove trabalhos entraram no inventário e todos 
se encontram identificando o estado em que está situado seu objeto 
de pesquisa. Dessa vez, o gráfico 2 apresenta as pesquisas publicadas 
em 2016, inventariadas por terem proximidade com título em ques-
tão e identificou o estado em que se situa o objeto investigado, um 
resultado de 100% dos trabalhos concentrados na região Nordeste, es-
pecificamente nos estados Rio Grande do Norte (56%), Paraíba (22%), 
Ceará (11%) e Maranhão (11%).

Gráfico 3 – Representação dos trabalhos inventariados por Estado/Região em 2017 
dos Anais 
Fonte: Elaborado pelos/as autores/as.

E em 2017, foram publicados 401 trabalhos divididos em 10 eixos 
temáticos nos Anais da Sociedade Brasileira de História da Educação. 
Vinte trabalhos entraram no inventário. Dos trabalhos inventariados, 
13 deles identificavam o estado que se situava o objeto de pesquisa. 
Neste, o gráfico que apresenta as pesquisas publicadas em 2017, 
inventariadas por terem proximidade com título em questão e iden-
tificou o estado em que se situa o objeto investigado, apresenta uma 
semelhança nos resultados. Como em 2016, no ano de 2017, a região 
Nordeste é pioneira com os trabalhos publicados, especificamente nos 
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estados de Sergipe (17%), Minas Gerais (9%), Pará (9%), Santa Catarina 
(9%), Pernambuco (8%), Rio Grande do Sul (8%), Rondônia (8%), Goiás 
(8%), Paraíba (8%), Piauí (8%) e Mato Grosso (8%), também. 

Notou-se dessa forma que em boa medida os estudos do campo 
da História da Educação, no que se refere a temática que nos interessa, 
estão concentrados no Sudeste e Nordeste e em menor expressão 
nas regiões Sul, Centro Oeste e Norte, muito embora o Norte ainda 
demonstre representatividade diminuta.

SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DA REVISTA E DOS ANAIS 

Na Revista Brasileira de História da Educação, também tem 
como tempo delimitado de 2014 a 2018. Somente em 2014 foram 
publicados 26 trabalhos, e apenas um trabalho foi para o inventário. 
Em 2015, foram publicados 34 trabalhos e nenhum deles tinham rele-
vância com a pesquisa. Em 2016, com um número um pouco maior de 
publicações, foram 45 trabalhos e destes, apenas um compôs o inven-
tário. Em 2017, o número de publicações “caiu” para 44 e o número 
de trabalhos relevantes para a pesquisa subiu para dois. E em 2018, 
o número de publicações “sobe” novamente, agora são 46 trabalhos 
publicados e apenas um entra para o inventário. No total, foram 195 
trabalhos publicados no período de 2014 a 2018 e somente cinco 
tinham relevância com a pesquisa.
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Quadro 2 – Trabalhos publicados e inventariados da Revista Brasileira de História 
da Educação no período de 2014 a 2018.
Fonte: Elaborado pelos/as autores/as.

O primeiro dado observado a partir do quadro 2, é que em 
cinco anos, o estado do Pará foi o que mais apresentou trabalhos que 
se aproximou do foco da pesquisa com um trabalho em 2014, 2017 
e 2018. Depois vem o estado de São Paulo e a cidade de Campinas 
com apenas um trabalho publicado. O quadro aponta que, em cinco 
anos, questões como Democratização da Educação na República, 
Civismo, Ideal de Cidadania e disputas no campo da Educação no 
final do século XIX, são temas privilegiados nos estudos e pesquisas 
científicas. Enquanto nos Anais da Sociedade Brasileira de História da 
Educação, no mesmo período correspondente, um número maior de 
trabalhos publicados se apresenta, entretanto, focados em Ditadura 
Militar, Educação Feminina e Civismo, Patriotismo, Formação Cívica, 
Infância Militarizada etc. Já descritores como Juventude, Festas Cívicas 
e Violência Escolar são tidas com escassez no campo das pesquisas. 

Nos Anais, os dados dos gráficos de 2015, 2016 e 2017 mos-
tram que no estado do Pará foi recorrente o número baixo de traba-
lhos publicados. Esse fator pode estar atrelado ao contexto histórico 
dos programas de pós-graduação na região Norte que, segundo os 
autores Alves, Nery e Silva (2019, p. 5) afirmam que: “É sabido que na 
região Norte a Pós-Graduação em Educação teve início relativamente 
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tardio”. Os autores contextualizam o programa de pós-graduação não 
só na região, como também trazem dados e falas importantes sobre 
a realidade desses programas no Pará e especificamente em Belém, 
destacando o PPGED (UFPA) e o PPGED (UEPA). 

Segundo os autores, “no Pará, ao todo, são seis os programas 
de Pós-Graduação no estado. Na UFPA, o programa foi homologado 
em 2003 e na UEPA, o programa iniciou as atividades em 2005”, asse-
veram Alves, Nery e Silva (2019, p. 6). Esse início de atividade tardio 
na pós-graduação no estado do Pará se torna um fator determinante 
na posição em que ocupam nos gráficos com número baixo de publica-
ções de trabalhos nas bases de dados, levantadas nos últimos anos em 
relação a outros estados. 

A partir dos dados do inventário, com a finalidade de organizar 
essas informações, foi construído um Mapa Temático em blocos signifi-
cativos, composto pelos temas: Modelo Educacional Republicano; Edu-
cação, Patriotismo e Civismo; Formação Cívica de Gênero e Ditadura 
Militar e Educação. Cada tema apresentado é composto por um grupo 
de códigos que se aproxima. De acordo com Braun e Clarke (2006, p. 
4), “um tema contém códigos que tem pontos comuns e um alto grau 
de generalidade que unifica ideias sobre o assunto investigado”. 

Figura 1 – Mapa Temático.
Fonte: Elaborado pelos/as autores/as.
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Tendo em vista que não houve qualquer trabalho ligado a Riva-
lidades entre as Escolas, Festas Cívicas, Violência Escolar, procurou-se 
por descritores que se aproximassem dos códigos dos títulos dos tra-
balhos publicados. O extrato de dados, segundo Braun e Clarke (2006, 
p. 7), são: “comentários que levam a códigos e que levarão a temas”. 

Palavras que se aproximassem daquilo que se pretendia encon-
trar passaram a ser o fio condutor que levou aos códigos. Iniciou-se 
com República, Civismo, Patriotismo, Ditadura, Cultura Escolar etc. O 
resultado pode ser observado a partir da Figura 1 – Mapa Temático 
descrito da seguinte maneira: 

• Modelo Educacional Republicano: Ideário Republicano, 
Modelo Civilizador, Cidadania Moderna, Ideal Civilizatório, 
Papel Moralizador, Conduta Moral, Processo de Nacionali-
zação, Família, Educação e Fé, Povo Útil, Regenerar, Recris-
tianizar, Restaurar, Controle de Livros, Disciplina da Alma e 
Melhoramento do Corpo, Modernização, Progresso Social. 

• Educação, Patriotismo e Civismo: Defesa da República, Nos-
sa Pátria, Novo Sujeito Social, Atividade Cívico-Patriótica, 
Higienismo, Plêiade de Jovens, Exercício Físico Obrigatório, 
Passeio Escolar, Amor à Pátria, Manutenção do país, Sím-
bolos Pátrios, Hino Nacional, Desfiles, Cultuar a Pátria, 
Doutrina, Modernização das Práticas Educativas. 

• Formação Cívica de Gênero: Educação da Mulher, Figura do 
lar, Papel da Mulher, Mulheres Exemplar, Papel Moraliza-
dor, Conduta Dóceis, Mocinhas, Universo Feminino, Bons 
Costumes, Doutrina Cristã, Vida Doméstica, Submissa ao 
Esposo, Reconstrução do Universo Feminino. 

• Ditadura Militar e Educação: Modelo de Comportamento, 
Futuro do país, Fase de Ouro, Obediência, Formação para 
o Trabalho, Formação para a Guerra, Caderno de Testes 
Mentais, Língua Pátria, Ordem, passividade e Fé, Homem 
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Civilizado, Unidade Nacional, Instrução Pré-Militar, Futuro 
dos Menores, Empreitada Civilizatória. 

O mapa temático permitiu perceber as relações entre códigos 
que se formalizaram em temas mais abrangentes; de outra forma tam-
bém possibilitou visualizar as inter-relações estabelecidas entre temas 
que permitiram a compreensão das principais abordagens de pesquisa 
em torno da problemática levantada; e finalmente demonstra o inedi-
tismo da empreitada a qual se inclinou, qual seja: estudar a história da 
rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-PA. 

Esses temas se relacionam com o foco da pesquisa, uma vez 
que o próprio currículo escolar, desde o período republicano, aponta 
elementos históricos de como a educação é um processo de modela-
gem civilizatória do cidadão. Esse pensamento atravessa o período Di-
tatorial, onde a educação é ofertada para as meninas com um objetivo 
e para os meninos com outro objetivo, mas para ambos, em comum, o 
sentimento patriótico. 

Nos desfiles escolares, as Festas Cívicas ganham força, com 
apresentações que trazem honra o militarismo e amor à pátria, com-
petições acirradas entre as escolas a partir de bandeiras de torcidas 
organizadas pelos estudantes, gritos de guerra e bandas de fanfarras 
que explanam o sentimento de orgulho de pertencer a sua escola. 

CONCLUSÕES 

Ao considerar o levantamento no interstício temporal de 2015 
a 2018, nos Anais da SBHE quanto na Revista Brasileira de História da 
Educação, foi possível concluir que primeiramente, não há qualquer 
registro acerca de estudos sobre Rivalidade Escolar no Pará ou em 
outro Estado. De outra forma, tomando os trabalhos que atenderam 
a descritores aproximados do foco dessa pesquisa, tais como: Cul-
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tura Escolar, República e Militarismo, as regiões Nordeste e Sudeste 
lideraram o número de trabalhos publicados no período em questão. 
Apontando para uma necessidade premente de estudos que partam da 
realidade Paraoara acerca da sua história e dos contextos educativos 
que possivelmente tenham, ao que se refere ao campo da História da 
Educação, considerando as bases de dados pesquisadas, observou-se 
que não houve dedicação a estudos sobre Violência Escolar, Festas 
Cívicas ou Rivalidades entre Escolas, nos últimos anos, no Brasil, com 
destaque no Norte. Em Belém, poucos pesquisadores se aproximaram, 
mas sem entrarem de fato no campo. Na Revista Brasileira de História 
da Educação, somente nos trabalhos de Morais e Costa (2014), Pereira, 
Ferreira Junior e Hayashi (2016), Silva (2017), Costa e Araújo (2017) e 
Damasceno, Santos e Almeida (2018) se notou menção aos termos: 
República, Povo Civilizado, Educação Moderna e Didático-Cívicas. 

Em vista disso, o estudo presente contribui com o campo da 
História da Educação a fim de somar em novos parâmetros que discu-
tam a rivalidade entre as escolas que é notadamente classificada como 
violência escolar e que tem gênese nas Festas Cívicas. Confirma-se o 
ineditismo da pesquisa assim como a urgência em tratar sobre essas 
questões que atravessam gerações, mas que são/é negligenciada.
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OI KABUM! OLHARES SOBRE  
A FOTOGRAFIA ENQUANTO  

MÉTODO EDUCATIVO

Daniele Rodrigues de Moura

RESUMO
O presente artigo pretende refletir sobre o ensino da fotografia no contexto 
da Educação pela Comunicação. O pensamento de Paulo Freire é base da 
pesquisa realizada, juntamente com outros autores que trabalham a Edu-
comunicação enquanto área de conhecimento. O foco principal de estudo 
foi a Oi Kabum!, importante instituição não governamental gerida pela Cipó 
que atuou em Salvador entre os anos de 2004 e 2015, oferecendo cursos 
ligados a arte e tecnologia, incluindo a fotografia, a partir de entrevista com 
uma das fundadoras do projeto, um dirigente da instituição responsável pelo 
projeto e cinco egressos que vivem de fotografia. O projeto demonstra como 
a comunicação precisa estar integrada a sala de aula. 
Palavras-chave: Educação. Arte. Cultura. Fotografia. Oi Kabum! 

INTRODUÇÃO: A FOTOGRAFIA E ARTE EDUCAÇÃO 

A relação entre educação, comunicação e arte é múltipla, tem 
mil possibilidades e faces. Onde começa e onde termina um processo 
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de aprendizagem? Aprendemos em todos os momentos, seja com 
nossos pais e filhos, ou com a pessoa que sentou ao nosso lado hoje no 
ônibus. O mesmo podemos dizer da escola, se aprende com o porteiro, 
com a professora e com os colegas. Sendo assim enquanto educadores 
precisamos estar atentos, já que a comunicação e a arte estão presen-
tes na nossa Cultura, ou seja, até quando não percebemos estamos 
produzindo e consumindo comunicação. Mas estamos preparados 
para produzir e consumir dos meios tecnológicos de forma consciente, 
a nosso favor?

A arte, a narrativa de madeira geral, tem o poder de gerar em-
patia, de nos fazer olhar pelos olhos de outro. Aí está a mágica que une 
os processos dentro da arte-educação e da educomunicação, então, 
nas últimas décadas, passamos a entender o lúdico como processo de 
aprendizagem, aprender pela ação, pela prática. 

Em uma visão de mundo positivista, moderna, em que papéis 
sociais deveriam ser bem definidos, a escola ocupa o lugar de dona 
do conhecimento, onde aprendemos lugares de autoridades entre 
professores e coordenadores e de silenciamento entre os estudantes. 
Mas é a escola realmente o único lugar de ensino-aprendizagem? E é 
esse modelo de escola, focado na disciplina e no currículo o ideal para 
o nosso crescimento? 

Então o saber científico era o único válido e a escola o local de 
transferência desse saber. Mas existe nos espaços da educação não 
formal um outro caminho, por não estarem pautados necessariamente 
com sistemas de controle, avaliação como notas, competições aca-
dêmicas e avaliação de progressão e pode assim por uma pedagogia 
do afeto, da curiosidade, da experimentação e da sensibilidade para 
a construção do conhecimento. Nesse sentido atividades ligadas as 
artes, a cultura, aos esportes e até ao dia a dia familiar de crianças e 
adultos são considerados aqui como lugares de ensino-aprendizagem, 
“dessa forma pode tornar mais viável a relação entre o desenvolvimen-
to intelectual, o emocional e o cidadão” (SOUZA, 2010, p. 28). 
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Como registra o fotógrafo e professor Rodrigo Rossoni, no am-
biente escolar, tem sido cada vez mais presente dentro das disciplinas 
gerais, como história, geografia, biologia, o uso da fotografia como 
instrumento ou recurso pedagógico, mas também no vídeo e mais 
recentemente de áudio como a popularização de Podcasts, tudo isso 
com uma intencionalidades de conquistar atenção dos estudante. Ob-
servamos essas medidas com forma de quebrar um pouco dos muros 
entre estudantes e professores, o que contribui como possibilidade 
dos alunos construírem suas próprias narrativas e impressões sobre os 
conteúdos trabalhados de forma tradicional, sendo assim criadores do 
próprio conhecimento. 

Já por outro lado, é na educação não formal que a comunicação 
e arte têm mais força como construtora de discursos emancipatórios. 
Desde 2014 como facilitadora em oficinas de fotografia em bairros 
estigmatizados pela violência, pelo tráfico de drogas e pela pobreza 
observei como esses estigmas estavam presentes nos inconscientes 
até dos próprios moradores, que olhavam mais para tela da TV e do 
celular do que para o seu lado, para o seu bairro. Iniciava perguntando 
como eles enxergavam sua rua, seu bairro e as respostas eram sempre 
muito negativas, depois dividia os grupos em temas como natureza, 
retratos e trabalho, ao fim sempre voltávamos com a conclusão que o 
bairro era majoritariamente cheio de beleza, no trabalho de cada dia, 
na natureza presente em cada lugar, nos animais e principalmente nas 
pessoas. Tudo isso é para exemplificar o potencial da fotografia para 
o fortalecimento da cidadania, do pertencimento, das identidades e 
também da memória de um lugar.

A importância da prática educativa está em todas as suas fases, 
desde a história de vida de cada pessoa envolvida até a qualidade 
estética do produto desenvolvido. Não é o resultado imagético em si, 
mas o dar importância também ao fazer com zelo e cuidado. Então é 
no processo que está a chave de tudo. 
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A Educomunicação é uma proposta educativa baseada no con-
ceito de “Ecossistema Comunicativo”, desenvolvido por Martín-Barbe-
ro, que nos traz a necessidade de entender a comunicação para além 
da instrumentalidade na sua relação com a educação. A comunicação 
tem papel essencial no nosso entendimento e uso das linguagens e 
representações nessa trama complexa que é a vida em sociedade. Esse 
conceito se aplica a todas as relações humanas que possuem diversas 
mediações, logo os processos educativos não poderiam estar a parte. 
“Mas não limita-se apenas ao reconhecimento óbvio; busca refletir, 
compreender e ‘ampliar o coeficiente comunicativo’ por meio de ações 
pedagógicas direcionadas” (SOUZA, 2010, p. 52). 

CIPÓ E OI KABUM 

A Cipó – Comunicação Interativa foi fundada na Bahia por um 
grupo de jornalistas, em 1999, como dito antes em um contexto de 
crescimento da violência na cidade, mas também de organizações da 
sociedade civil dispostas a trabalhar com arte, educação, comunicação 
e esporte. 

A maior parte dos projetos da Cipó são na área de formação, 
então, de acordo com Nilton Lopes, dirigente da instituição1 a Cipó 
é reconhecida pela formação de jovens na área de comunicação, mas 
em diversos contextos, “formação na comunidade para pensar o ter-
ritório, criação de agências de comunicação para o desenvolvimento, 
fazendo formação para jovens aprendizes, formação de produtora 
jovem, jovens sendo acompanhados no fazer profissional, formação 
em participação política a partir da educomunicação, etc.”. 

A Cipó busca trabalhar quatro eixos transversais em todos os 
seus projetos, sendo eles: Equidade étnico-racial, diversidade de gêne-

1  Entrevista concedida a autora em 15 de novembro de 2016. 
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ro e orientação sexual, estímulo à participação, fomento a inserção no 
mundo do trabalho. 

Segundo dados do Mapa da Violência, realizado pelo Ipea em 
2017, jovens negros são as maiores vítimas de violência no país, a cada 
23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. A partir dessa 
experiência de diária com a violência, do racismo e da forma como 
essas mortes são naturalizadas, Daniel Cerqueira, coordenador de 
pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em entrevista à 
revista Carta Capital,2 explica que a naturalização dos homicídios se dá 
por processos históricos e econômicos de desigualdade no país, “que 
fazem com que a sociedade não se identifique com a parcela que mais 
sofre com esses assassinatos”, afirma. 

Em Salvador não é diferente, e assim Nilton Lopes3 fala sobre o 
seu posicionamento pessoal e da instituição, “na nossa sociedade mata-
-se simbolicamente todos os dias, e é por isso que se tolera a quantidade 
de jovens mortos, porque para eles essas pessoas não estão vivas, aquela 
vida é menor”. E a arte e a comunicação podem ser um caminho nessa 
luta, que é de sobrevivência, as pessoas precisam falar de onde elas 
vêm, da sua ancestralidade, de como elas veem o mundo, e aí tem que 
ter liberdade para isso. Ela vai usar a máquina para construir conteúdo 
sobre o mundo e assim sobre ela mesma, isso é o básico, a gente vive 
em uma batalha simbólica, e se a gente não se mostrar, se esses jovens 
negros não se mostrarem, eles viram apenas estatísticas. 

Quanto à Oi Kabum!, de acordo com o site da instituição, a 
primeira Oi Kabum! nasceu no Rio de Janeiro, em maio de 2003, com 
uma proposta de formação em linguagem multimídia para a juven-
tude popular urbana das grandes cidades, concebida pelo Instituto 
Telemar e a ONG Spectaculu. Já em 2004, A Kabum! Escola Telemar 

2  Carta Capital publicado 5 de junho de 2017. Disponível em: https://www.
cartacapital.com.br/sociedade/atlas-daviolencia-2017-negros-e-jovens-sao-as-
maiores-vitimas. Acesso em: 18 jan. 2018.
3  Entrevista concedida a autora em 15 de novembro de 2016.
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de Arte e Tecnologia de Salvador foi efetivada por meio da parceria 
entre Instituto Telemar, como o instituto era denominado na época, 
parceiro proponente, realizador e principal financiador do projeto; a 
Cipó – Comunicação Interativa, parceiro realizador e gestor local; a 
Setras, parceiro de infraestrutura, e a Unesco, parceiro apoiador. A 
Cipó já tinha experiência com esse tipo de projeto devido ao Estúdio 
Cipó Multimeios, como nos fala Isabel Gouveia 4, uma da fundadoras, 
da Cipó, fotógrafa e diretora da Oi Kabum! Salvador. “O Estúdio Cipó de 
Multimeios durou três ou quatro anos, onde já trabalhávamos quatro 
linguagens: fotografia, vídeo, história em quadrinhos e computação 
gráfica. O projeto foi um sucesso. Fizemos o projeto Designer Popular 
da Bahia, que foi muito reconhecido, mas o investimento acabou, 
tentamos vários caminhos até que chegou o convite da Oi”. 

O público-alvo da escola Kabum era de jovens entre 16 e 19 
anos incompletos, estudantes de escolas públicas, prioritariamente 
do Nordeste de Amaralina e do Subúrbio Ferroviário, onde a Cipó 
já tinha trabalhos iniciados. Esse era o maior projeto da Cipó, como 
registra Gouveia, o que tinha a maior equipe e o maior investimento: 
“Já tínhamos a experiência, a metodologia construída, essa vivência da 
Educação pela Comunicação que é uma rede de projetos sociais que 
atuam nessa área, é uma metodologia que construída coletivamente”. 

No final do ano de 2015, poucos meses depois da comemo-
ração de 12 anos do projeto, as atividades de todas as escolas foram 
encerradas por decisão do Oi Futuro, principal financiador. A Oi 
Kabum! Salvador estava nesse mesmo período avançando no processo 
de avaliação pelo Conselho Estadual de Educação para se registrar 
como uma escola técnica stricto sensu. Segundo o pesquisador Ivan 
Farias, “esse credenciamento poderia, inclusive, validar os certificados 
daqueles alunos formados pela escola nas turmas anteriores” (FARIAS, 
2017, p. 85). 
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OLHARES SOB UMA EXPERIÊNCIA

Conversei com Nilton Lopes, um dos dirigentes da Cipó, com 
Isabel Gouveia, uma das fundadoras da Cipó e diretora da Kabum, e 
com cinco egressos, todos que seguiram na profissão e vivem de foto-
grafia: Camila Souza4, Lennon Reis5, Maiara Cerqueira6, Marina Lima 
de Souza7 e Helen Salomão8.

Fiz uma entrevista semiestruturada, tentando deixar espaço para 
que as impressões pudessem vir da forma mais aberta possível: 1. Você 
pode falar um pouco sobre sua história? Nome, idade, onde nasceu, 
morou, estudou [...]. Uma pequena apresentação mesmo. 2. Como 
ficou sabendo do processo seletivo da Kabum? 3. Por que escolheu a 
fotografia? 4. Qual a importância da Kabum na sua vida? E da fotografia? 
5. Como você vê seu futuro profissional? 6. O discurso multiplicador é 
muito forte na Cipó, você se vê nesse papel de multiplicadora? Se sim, 
por que e como isso se estrutura para você pessoalmente? 

A partir dessas perguntas foi possível perceber pontos em comum 
dos discursos, em relação ao que pensam do projeto e principalmente do 
que sentem. Mas antes, um pequeno perfil de cada jovem entrevistado. 

Foram percebidos três pontos recorrentes em todas as falas, Quem 
é esse jovem? A escolha profissional e A relação com sua comunidade. 

QUEM É ESSE JOVEM? 

Em todas as falas, a palavra oportunidade esteve presente, e o 
termo “visão de mundo” ficou claro que para todos os jovens a relação 
com a arte, consigo mesmo e com o mundo foi modificada. A nossa 

4  Entrevista concedida a autora em 4 de dezembro de 2017.
5  Entrevista concedida a autora em 7 de dezembro de 2017. 
6  Entrevista concedida a autora em 6 de janeiro de 2018.
7  Entrevista concedida a autora em 14 de janeiro de 2018. 
8  Entrevista concedida a autora em 4 de dezembro de 2017. 
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sociedade vai desde muito cedo moldando nossos papéis, e para esses 
jovens, a desconstrução, ou a ampliação desses papéis, foi a principal 
ação do projeto em suas vidas. 

Dentro do próprio processo de seleção da instituição, inclusive 
pela grande demanda, os jovens participantes já são de certa forma 
privilegiados, já que estão na escola, não evadiram, muitos estudaram 
em escolas particulares de bairro e têm apoio familiar. Como fala Len-
non, “é importante que existam instituições que tragam outras visões 
de mundo. Eu não ia ser traficante. Eu venho de uma família humilde, 
mas bem estruturada. Eles sempre estiveram do meu lado, mas co-
nheço história de pessoas que realmente conseguiram sair daquilo ali 
porque tiveram sua visão de mundo ampliada”.

Marina é uma jovem como milhões no Brasil. Ela foi criada por 
uma família essencialmente feminina. São mais de 11,6 milhões de 
mães solo morando ou não com outros parentes, segundo dados Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em pesquisa realizada 
em 2015. É um perfil comum, e que muitas vezes esse jovem tem que 
ajudar cedo o mantenimento da casa, já que a mulher, mãe ou avó é 
única responsável pelo sustento material da família, da organização 
da casa e da educação formal e emocional dos filhos. Como explica 
Camila, “a bolsa eu, como a maioria, usava para ajudar em casa, pagar 
uma conta, era 100 reais. Então, uma parte ficava em casa e a outra 
para completar o transporte”. 

Tanto Maiara quanto Helen se referem a Kabum como um 
“divisor de águas” e falam sobre a horizontalidade do processo e como 
isso foi importante. “Tanto da troca com os professor e, quanto com os 
outros alunos, a forma da vivência diária da Kabum, ter liberdade para 
você estudar, espaço para você criar. Eu sentia uma acolhida para criar”9.

9  Entrevista já citada.
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A ESCOLHA PROFISSIONAL 

Nenhum dos entrevistados imaginava a fotografia ou o audio-
visual como uma escolha profissional antes da Kabum, buscavam uma 
aproximação com a arte, uma possibilidade de expandir conhecimen-
tos, mas só já dentro do processo puderam perceber a imagem como 
fonte de renda principal e como carreira, forma de estar no mundo. 

Embora as oficinas de artes sejam as mais presentes nos bair-
ros periféricos do Brasil, o jovem sofre desestimulo de todos os lados 
quando decide investir na carreira artística. Por não se acreditar na 
possibilidade de sucesso, esses jovens estão diariamente sendo olha-
dos de cima para baixo, e a sociedade diz: “Ponha-se no seu lugar”, 
que, para o senso comum, é o lugar do serviço. Porém, Nilton Lopes 
fala sobre um outro lado do desestimulo. Para o educador “Os jovens 
pobres da periferia, quando têm a oportunidade de estudar, de se for-
mar, não vai ver a arte como preferência, porque não é uma forma tão 
rápida e viável como ele precisa para fazer uma mudança de vida sua 
e da sua família. Se eu tenho a oportunidade de me matar de estudar, 
eu vou ser médico, não fotógrafo”10. Além disso, já existe o distancia-
mento, a falta de acesso. Então, ter a oportunidade de descobrir o 
equipamento, as possibilidades, já é um grande passo. 

Marina vê com preocupação seu futuro profissional por traba-
lhar por conta própria. O futuro profissional de uma pessoa que vive 
de freelance é um tanto incerto. Ela fala que adora também o trabalho 
de filmagem, e se sente realizada. Porém, ela confessa que espera 
estabilizar a vida, pois a idade chega e ela se sente cobrada não só por 
outras pessoas, mas por ela também. 

Os núcleos de produção e as agências são um incentivo, já 
que os alunos vão “montar uma produtora que os meninos vão fazer 
trabalhos profissionais com a ajuda dos educadores, e incentiva que 

10  Idem.
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esses meninos entrem em espaços formais de educação, como univer-
sidades e cursos técnicos”. 

Contudo, nesse ponto sobre o núcleo, existem críticas. Se por 
um lado o núcleo era muito importante porque trazia um ambiente 
profissional para o dia a dia dos alunos, por outro “era muito restrito 
aos alunos o que os educadores gostavam mais”. Era uma experiência 
que só uma parte dos alunos vivia. 

Então, após essa saída, o processo de acompanhamento era 
realmente informal, de acordo com a aproximação dos alunos com os 
professores etc. Para uma das entrevistadas foi possível se inserir ini-
cialmente no mercado apenas porque “Uma professora de uma outra 
turma me chamou para fazer um trabalho e deu para comprar uma 
câmera, uma D60. Aí, com a câmera, eu consegui fazer meus trabalhos 
por conta própria, mas os outros não tinham como comprar uma câ-
mera, então não tinha como continuar mesmo”. 

Todos concordaram que poderia haver uma relação mais pró-
ximas com os egressos, “em relação ao mercado de trabalho, a Kabum 
não ajudou, nunca fiz uma entrevista indicada pela Kabum. Eu acho 
que as pessoas estavam empolgadas, havia interesse sim, mas essa 
ausência atrapalhou muitos a seguirem na área”11.

Houve críticas sobre o acompanhamento ao que se refere à 
parte prática do continuar os estudos. “Eu não tinha muito conheci-
mento, do que era estrutura da universidade, das possibilidades que 
eu teria lá dentro, na Kabum, na teoria, tinha alguém pra (sic) auxiliar 
nessas escolhas, para orientar, mas na prática não funcionava, então as 
coisas eram do jeito que dava”12.

A dúvida inicial, se a carreira poderia dar certo, esteve pre-
sente em todas as falas. Como na fala de Camila Souza: “No início, 
eu não achava que fosse ganhar dinheiro com a fotografia. Eu achava 

11  Em algumas falas os alunos preferiram não se identificar.
12  Idem.
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que ia trabalhar com outra coisa e ia fotografar esporadicamente, 
mas daí as coisas foram dando certo, mas é muito difícil mesmo”. 
Contudo, esse discurso foi se tornando mais positivo: “A Kabum me 
ajudou a enxergar minha profissão a longo prazo e buscar sustento 
nela, porque a Kabum buscou dentro de cada um o potencial de 
cada um. Eu me vejo no futuro trabalhando com fotografia e outras 
interações. A Kabum pensava muito nisso, nessas interações, pensar 
na arte além, como vida, como cotidiano”. 

A RELAÇÃO COM SUA COMUNIDADE 

O discurso de saber para ensinar é o carro chefe da Cipó, por-
que é também base da ideia de Educação pela Comunicação. E, sem 
dúvida, foi ao falar do seu papel de multiplicador que os entrevistados 
foram mais entusiasmados nas suas respostas. 

Nilton Lopes fala sobre a visão da instituição sobre o “ensinar” 
fotografia. “A gente acredita que esses jovens têm que participar da 
História do mundo, inclusive contradizendo todo o processo histórico 
que a gente tem, onde só os vencedores contam a história”. Mas 
ser capaz de contar sua própria narrativa leva a um segundo passo 
potente que é “as pessoas podem utilizar sua visão de mundo para 
mobilizar outros na sociedade, e é ai que está o diferencial. Não é 
aprender para aprender, mas o meu aprendizado pode gerar produto 
que pode mobilizar outros. Eu aprendo rádio para fazer um produto, 
um spot que convoque as pessoas a refletirem sobre ela mesma e 
sobre o lugar em que elas vivem, isso é básico do nosso processo de 
ensino aprendizagem”13.

Então, dentro do processo para além da técnica, o conteúdo, a 
mensagem que será transmitida por esse produto é parte importante 
da metodologia. “É por isso que a gente faz questão que todas as nos-

13  Entrevista já citada.
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sas formações tenham uma mostra. A gente tem a intenção, pensa que 
a qualidade estética do produto faz parte do processo de formação, 
então não é apresentar qualquer coisa para comunidade, é apresentar 
o olhar mais bonito que essas pessoas têm”14. Camila fala sobre como 
se viu enquanto multiplicadora ainda dentro da escola. 

Multiplicar no sentido de dar um retorno pra (sic) minha 
comunidade. Quando estava na Kabum, eu já fazia ofici-
nas pequenas, com [máquina] compacta pra (sic) treinar 
o olhar mesmo. Então, mostrar para as outras pessoas 
que elas podem receber mais do que um salário mínimo, 
que a fotografia pode ser uma renda extra, ou como no 
Imagem e Empoderamento (projeto que ofereceu ofici-
na defotografia a mulheres negras do subúrbio ferrovi-
ário de Salvador). A fotografia pode ser um momento 
para se distrair, pensar em você mesma, pensar outras 
coisas, além do cotidiano, acordar, fazer comida, esperar 
o marido, a importância de fazer outras coisas da vida.

Já Lennon foi construindo com o tempo esse papel para si. 
“Quando eu dava oficina (pela Cipó) eu não me via nesse papel de 
multiplicador, mas hoje me vejo mais, me sinto vestindo essa camisa. 
Inclusive, para que as pessoas possam ver o audiovisual e a fotografia 
com outros olhos, mais artístico, mais apurado, não ser espectador, 
mas produzir. Para Marina, a Kabum poetizou o olhar de forma que 
enxergasse beleza nas coisas da vida e do mundo. “Foi lá que conheci 
toda poesia de Manoel de Barros, e que entendi que Paripe tem muita 
gente de bem! E muita poesia, sim! Senhor!”.

Helen fala de uma ação multiplicadora que não vem necessaria-
mente da sala de aula, mas do tipo de trabalho que se faz e sua postura 
profissional. “O que eu consigo fazer no meu trabalho é discutir coisas, 
mostrar o potencial da pessoas pela minha fotografia, que eu posso 
fazer questionamentos, que eu posso passar conhecimento, que eu 

14  Idem.
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posso usar a fotografia com ‘artivismo’, com a minha ideologia, com as 
minhas reflexões”. 

CONCLUSÃO 

A importância da Oi Kabum! enquanto espaço educativo é 
clara quando existe uma demanda de 100 candidatos para uma vaga, 
e estamos falando de adolescentes de bairros específicos de Salvador, 
e com uma baixíssima evasão durante um curso de um ano de meio. A 
crítica que se destacou durante as entrevistas foi a pouca efetividade 
na relação com o mercado de trabalho, mas mesmo assim todos afir-
mam seu fortalecimento enquanto profissionais. 

Contudo não foi o “erro” a justificativa para o fim do projeto 
e sim a pouca eficiência ao que se refere ao número de formandos, 
ou seja, o número de produtos entregues após um ano e meio. Nesse 
trabalho tentei observar a forma de trabalho e a trajetória da Cipó 
e da Oi Kabum, e penso para o futuro refletir em como trazer novos 
investimentos para o ensino de fotografia em Salvador. 

Buscando um olhar de mais de esperança, os formados são fru-
tos desse trabalho, e refletem em suas trajetórias o poder da educação 
e da arte na vida da juventude. Helen produz uma fotografia como 
estética que é sua marca e que já se reconhece no mercado, Camila e 
Marina são educadoras potentes que fortalecem as crianças e jovens 
das suas comunidades. Uma selfie de Lennon no mar do Principado de 
Mônaco tem muito significado, para ele, mas também pela sua repre-
sentatividade. É uma invasão de novos espaços que não pode parar.
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QUADRINHOS NO PIBID DE GEOGRAFIA: 
POSSIBILIDADES DE ENSINO-

APRENDIZAGEM SOBRE AS GUERRAS 
DO ORIENTE MÉDIO
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Simone Santos de Oliveira

Jussara Fraga Portugal

RESUMO 
Este trabalho resulta de intervenções didático-pedagógicas vinculadas 
às ações do III Ateliê de Educação Geográfica proposto pelo subprojeto 
Educação geográfica: diversas linguagens, formação docente e Geografia 
Escolar, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 
do curso de Licenciatura em Geografia, do Departamento de Educação da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Campus XI, Serrinha-BA, realizadas 
no Colégio Estadual de Biritinga, localizado no Território do Sisal, no ano de 
2019. Trata-se de um trabalho que foi desenvolvido a partir da perspectiva da 
metodologia ativa, ancorada na linguagem dos quadrinhos como dispositivo 
potencializador no processo de ensino-aprendizagem para abordar conteúdo 
das Guerras do Oriente Médio. Para tanto, foi necessário realizar uma pesqui-
sa de cunho qualitativo, a partir de levantamento bibliográfico e levantamen-
to de dados coletados a partir de questionários aplicados aos estudantes da 
escola básica parceira após as intervenções realizadas com os quadrinhos, os 
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quais possibilitaram afirmar que eles são importantes dispositivos didático-
-pedagógico para ensinar e aprender conceitos e temas da Geografia Escolar. 
As ações realizadas no Pibid demonstraram que os conteúdos da Geografia 
Escolar podem ser explorados através das diversas linguagens, sobretudo a 
partir da linguagem dos quadrinhos, tornando as aulas de Geografia mais 
dinâmicas e proveitosas. 
Palavras-chave: HQ. Oriente médio. Pibid. Geografia Escolar.

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento deste trabalho está pautado em experiên-
cias de iniciação à docência realizadas no Colégio Estadual de Biritinga 
(CEB), localizada no Território do Sisal, no município de Biritinga, onde 
utilizamos as HQs na abordagem do conteúdo geográfico referente 
ao Oriente Médio, focalizando principalmente nas Guerras, cujas 
atividades foram realizadas na turma do 3º Ano C. As ações interven-
tivas estão vinculadas ao III Ateliê de Educação Geográfica, proposto 
pelo subprojeto Educação Geográfica: Diversas linguagens, formação 
docente e Geografia Escolar (OLIVEIRA; PORTUGAL, 2018), do Progra-
ma institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), vinculado 
ao Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb), Campus XI, Serrinha. 

A linguagem dos quadrinhos, utilizada nas intervenções 
didáticas se apresenta como dispositivo didático-pedagógico que 
colabora na aquisição do saber geográfico, facilitando o ensino e a 
aprendizagem do conteúdo abordado, a fim de desmitificar o ensino 
tradicional da Geografia, ao fazer uso das diversas linguagens em sala 
de aula, utilizando-a como aporte no ensino da Geografia Escolar, a 
qual desperta o interesse do aluno pelo aprendizado, pois para alguns 
teóricos, a utilização dos quadrinhos são considerados como sendo um 
dispositivo didático-pedagógico que contribui de forma lúdica e signi-
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ficativa no ensino da Geografia, despertando no aluno a criticidade e 
contribuindo para a formação social do mesmo. 

É possível destacar que a linguagem das HQs não se aproxima 
da realidade de muitos estudantes, pois muitos deles não têm o hábito 
de ler tirinhas, charges e quadrinhos, porém o professor, o qual assume 
a função de mediador em sala de aula, pode utilizar dessa linguagem, 
sobretudo na disciplina de Geografia, facilitando a abordagem do 
conteúdo aproximando-o para a realidade dos estudantes, proporcio-
nando em meio à abordagem do conteúdo, diversão, entretenimento 
e podendo ser considerado como importante dispositivo de ensino na 
abordagem das diversas temáticas. 

Portanto, a questão que mobilizou as intervenções didáticas na 
escola parceira do PIBID foi: como dinamizar as aulas de geografia com 
a temática das guerras do Oriente Médio e possibilitar aprendizagem 
significativa dos estudantes? 

Desse modo, o presente trabalho resultou das experiências 
de iniciação à docência pautadas na utilização da linguagem de HQs, 
a fim de facilitar o entendimento dos estudantes sobre as guerras do 
Oriente Médio. E, para a realização dessas intervenções, foram ne-
cessárias leituras com referenciais teóricos que discutem as diversas 
linguagens no ensino e na aprendizagem da Geografia Escolar, bem 
como realizar encontros formativos com a professora supervisora 
Priscila Garcez e com as professoras coordenadoras do subprojeto 
que estava em curso, além de realizar observações na turma onde re-
alizamos a intervenção e aplicar um questionário com os estudantes 
da mesma turma do Colégio Estadual de Biritinga para coletar mais 
informações sobre as aprendizagens construídas durante a interven-
ção que proporcionamos. 
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QUADRINHOS EM CENA: ENTRECRUZANDO O CONTEÚDO 
GEOGRÁFICO 

Por muito tempo o ensino da Geografia esteve pautado no 
ensino tradicional, abordados de maneira descritiva de forma que 
os alunos memorizassem o conteúdo em vez de conseguir relacionar 
com as suas vivências, com o seu cotidiano. Os professores, os quais 
são mediadores em sala, não utilizavam recursos inovadores a fim de 
facilitar o processo de ensino, não contribuíam com a aprendizagem 
do aluno e, portanto, não dinamizava as aulas de Geografia. Nesse 
contexto, com o subprojeto Educação geográfica: diversas linguagens, 
formação docente e Geografia Escolar (OLIVEIRA; PORTUGAL, 2018), 
do Pibid, foi possível utilizar as diversas linguagens para abordar os 
conteúdos geográficos, realizar atividades pedagógicas com as HQs 
como linguagem principal para mobilizar os estudantes. 

As HQs são narrações que apresentam texto e imagens, as 
quais exprimem determinadas ideias e abrangem tiras, charges e 
histórias inteiras, pois elas se constituem como um gênero textual que 
tem ganhando força no contexto escolar nos dias atuais, com diversas 
abordagens didáticas. As histórias em quadrinhos mais famosas são as 
que retratam a vida de super-heróis e se constituem como representa-
ções em imagens e textos. As charges são mais conhecidas atualmente 
porque abordam, de maneira sarcástica, situações específicas do tem-
po e do espaço, ou seja, apresenta temáticas do cotidiano, por isso, 
estão muito presentes nos livros didáticos escolares. Já as tirinhas, por 
serem menores que a histórias em quadrinhos, são sequenciadas de 
três a quatro quadrinhos, e normalmente são mais encontrados em 
sites da internet, jornais e revistas. Desse modo, pode-se afirmar que 
a linguagem dos quadrinhos, mesmo que não seja próxima do coti-
diano de muitos jovens escolares, pode ser utilizada como dispositivo 
didático-pedagógico no ensino das diversas temáticas que compõem 
o currículo da escola, sobretudo da Geografia, pois em diversos qua-
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drinhos é possível notar a abordagem do conteúdo geográfico como 
política, economia, problemas sociais, as quais estimulam reflexões e 
discussões mais aguçadas ocasionando maior dinamicidade nas aulas 
de Geografia. Nesse contexto, Brito, Melo e Alencar, citados por Silva 
(2010), afirmam que:

Os quadrinhos motivam a discussão e a reflexão e, 
principalmente, estimulam uma leitura mais apurada da 
realidade vivida e a desmistificação do discurso ideológi-
co que permeia as relações sociais e políticas do mundo. 
Além disso, a linguagem desse produto cultural é capaz 
de fazer a aula mais agradável para muitos alunos, 
tornando-os mais receptivos ao conteúdo, uma vez que 
apreciam esse tipo de atividade, por promover debates 
polifônicos, estimular a perspicácia e o pensamento 
crítico (SILVA, 2010, p. 13).

Nessa perspectiva, a linguagem em quadrinhos, enquanto 
dispositivo didático-pedagógico, tem a capacidade de proporcionar ao 
estudante e ao professor impressões diferentes acerca do conteúdo 
abordado em sala de aula, por ser considerado como uma linguagem 
criativa, podendo ser utilizada na abordagem do ensino e da apren-
dizagem. A linguagem dos quadrinhos é considerada pelos discentes 
como motivadora, isso porque o professor normalmente é acostu-
mado a utilizar apenas do livro didático e o quadro como recursos 
didáticos, deixando as aulas enfadonhas, desconsiderando as diversas 
linguagens que podem potencializar o ensino ao abordar conteúdos 
escolares diversos. 

Os quadrinhos estão sendo cada vez mais inseridos no contex-
to escolar, pois estão presente nos livros didáticos, onde as charges 
aparecem com abordagem de diversos conteúdos, sobretudo político 
da Geografia. Ao se utilizar das diversas linguagens no processo de 
ensino e de aprendizagem, o professor rompe com o método de 
ensino tradicional, aproximando o alunado do professor, provocando 
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interações, deixando as aulas mais participativas e dinâmicas. Diante 
disso, “É necessário que os alunos façam parte do processo de ensino 
e aprendizagem, e que os conhecimentos sejam construídos a partir 
da interação dos alunos com o professor [...]”, afirmam Duarte et al. 
(2014, p. 2).

Partindo dessa perspectiva, buscamos formas de contribuir no 
processo de aprendizagem do estudante utilizando de novos dispositi-
vos em busca de melhor compreensão do conteúdo em pauta, assim, 
os quadrinhos surgem como dispositivo que contribuem com o ensino 
e aprendizagem, dinamizando as aulas e proporcionando maior parti-
cipação dos alunos nas aulas de Geografia, como ocorreu na unidade 
parceira do subprojeto do Pibid de Geografia. 

O TRABALHO DESENVOLVIDO COM AS HQS PARA ABORDAR 
OS CONFLITOS DO ORIENTE MÉDIO 

A utilização dos quadrinhos na abordagem dos conflitos do 
Oriente Médio só confirma a importância deste dispositivo didático-
-pedagógico para o ensino da Geografia em diversos níveis de ensino, 
sobretudo porque desperta no aluno a curiosidade e a interação nas 
aulas. 

A linguagem das HQs, tirinhas e charges corroboram com o 
ensino e facilitam a aprendizagem porque possibilitam analisar criti-
camente o conteúdo escolar e articulá-lo ao cotidiano. Alves, Pereira 
e Cabral (2013, p. 418) salientam que que há várias possibilidades de 
estratégias para o ensino de Geografia e dizem:

Tratando-se da disciplina de Geografia, existem várias 
possibilidades de se trabalhar com esses recursos 
didáticos devido ao volume de temas sociais, críticos e 
contemporâneos representados pelas charges e tiras hu-
morísticas veiculados pelos sistemas de informações do 
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país (revistas, internet, jornais, etc.). Além disso, existe 
a necessidade gritante de tornar a disciplina mais inte-
ressante para os alunos, haja vista que, por vezes, estes 
a classificam como uma disciplina chata, monótona, em 
síntese, desinteressante.

Desse modo, foi escolhida a linguagem das HQs, charge e tiras 
para estimular os estudantes da escola parceira do subprojeto do 
Pibid e provocá-los criticamente para a aprendizagem. Neste sentido, 
foram planejadas e realizadas três intervenções sequenciadas com a 
utilização da linguagem das HQs, tirinhas e charges a partir do projeto 
didático-pedagógico Os conflitos do Oriente Médio em quadrinhos 
(SOUSA; GARCEZ, 2019), ancoradas no III Ateliê de Educação Geográ-
fica do Pibid, do curso de Licenciatura em Geografia, do Campus XI, 
Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia. 

A primeira intervenção contou com a apresentação da linguagem 
a partir de slides explicativos e um vídeo intitulado Quadrinhos: Tirinhas, 
HQ’s e charges (QUADRINHOS..., 2019), acompanhados de um questio-
namento sobre a relação dos estudantes com este tipo de linguagem, de 
modo a coletar informações para a produção deste texto. 

A segunda intervenção ocorreu no momento de revisão do 
conteúdo sobre os conflitos do Oriente Médio, o qual foi exposto 
inicialmente pela professora regente, bolsista supervisora. Após a 
revisão, foi feita a divisão da sala em grupos e sorteio do conflito que 
seria destinado para cada equipe: uma equipe com o conflito Árabe-
-Israelense; outro com os conflitos do Iraque; outro com as Guerras da 
Síria; outro com os conflitos do Afeganistão. Cada grupo ficou respon-
sável por pesquisar sobre o conflito e fazer um esboço da tirinha, da 
charge ou do quadrinho, onde deveria expor a partir da linguagem das 
HQs o conflito que lhe foi destinado. 

A terceira intervenção foi caracterizada como o momento de 
levantamento da pesquisa realizada por cada grupo sobre o conflito 
destinado, discussão geral dos conflitos, para que todos se aproprias-
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sem da temática e analisassem o esboço construído pelos estudantes 
das charges, quadrinhos e tirinhas. Feito isso, eles começaram a passar 
para o papel o que tinham esboçado sobre o conflito pesquisado e 
obtivemos resultados excelentes e percebemos que os estudantes 
conseguiram compreender a linguagem e expor o conteúdo de manei-
ra bem clara com o uso das HQs. 

Vale salientar que foram apresentadas para os estudantes 
diversos modelos de tirinhas, charges e quadrinhos para que eles se 
embasassem e pudessem analisar de forma crítica como o conteúdo 
estava sendo explicitado na linguagem e foi um momento muito rico, 
pois os alunos puderam compreender o conteúdo de forma mais dinâ-
mica a partir da interpretação de charges tirinhas e quadrinhos, as quais 
abordavam os conflitos do Oriente Médio e após as intervenções com 
a linguagem e discussões do conteúdo em sala, os alunos utilizaram o 
momento da aula para produzir a sua charge, tirinha ou quadrinho. 

O momento de construção dos quadrinhos permitiu que os 
estudantes refletissem sobre como eles queriam expor o conflito e 
levantassem questões sobre o conflito e findamos as intervenções com 
a construção do varal Geográfico (figura 1).

Legenda: III Ateliê de Educação Geográfica, 3º Ano C, Ensino Médio, vespertino. 
Colégio Estadual de Biritinga, 2019. 
Figura 1 – Varal Geográfico construído na turma do CEB.
Fonte: Sousa (2019).
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Este varal foi intitulado como Varal Geográfico teve como objeti-
vo expor os resultados dos desenhos produzidos pelos estudantes com 
o intuito de representar os conflitos nas tirinhas, charges e quadrinhos, 
permitindo discutir mais sobre o conteúdo a partir das explicações de 
cada grupo sobre o desenho exposto no respectivo varal. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: EXPERIÊNCIA RELATADA NOS 
EXCERTOS NARRATIVOS 

A partir das atividades realizadas na turma do 3º ano C, do 
Colégio Estadual de Biritinga, escola parceira do Pibid, foi interessante 
perceber como a linguagem das HQs contribuiu com o ensino e apren-
dizagem dos conteúdos curriculares da Geografia Escolar. 

Os recursos didático-pedagógicos, como a linguagem das HQs, 
são importantes no auxílio do ensino e aprendizagem do conteúdo 
escolar e ganha destaque nos dias atuais, pois quando utilizados de 
forma correta corroboram com o processo de compreensão e assimi-
lação do conteúdo estudado, permitindo que eles não sejam utilizados 
apenas como ferramenta para romper os paradigmas do ensino tradi-
cional e se constituindo como recursos didáticos importante nas aulas 
de Geografia, tornando-a mais significativa para os estudantes. Esse 
procedimento fundamentado em metodologia ativa visa instigar o es-
tudante a ser mais participativo e colaborativo e, consequentemente, 
melhorar o seu aprendizado. Dessa maneira, a linguagem enquanto 
dispositivo facilitador do ensino e aprendizagem do conteúdo geográ-
fico tem papel importante na vida da comunidade escolar, tornando-a 
mais significativa para os sujeitos participativos dela. 

A partir das atividades realizadas e propostas para os estudan-
tes, utilizando da linguagem das charges, tirinhas e quadrinhos, as 
narrativas dos alunos deixam explícitas o quanto que a mesma con-
tribuiu com o aprendizado do conteúdo sobre os conflitos do Oriente 
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Médio. E, para salientar esta afirmação, os excertos narrativos sobre a 
linguagem das HQs evidenciam que:

Contribuiu me ensinando a observar todos os detalhes 
do desenho como as cores, expressões faciais do perso-
nagem, objetos em volta dos personagens (Estudante A, 
CEB, 2019). 
Com o uso das charges tirinhas e quadrinhos, aborda-
do em sala de aula influenciou no processo do nosso 
aprendizado, ou seja, aprendemos o assunto com mais 
facilidade (Estudante B, CEB, 2019). 
Foi um conteúdo enriquecedor, porque além de ter 
facilitado o aprendizado, a partir disso passei a ter um 
olhar diferenciado, diante de HQs, tirinhas e charges 
(Estudante C, CEB, 2019).

A partir destes excertos narrativos dos estudantes A, B e C fica 
evidente a potencialidade das charges, tirinhas e quadrinhos enquanto 
dispositivo para abordar o conteúdo geográfico, pois é notório que os 
estudantes compreenderam a temática com mais facilidade a partir 
dos modelos de HQs e discussão das interpretações feitas por eles em 
sala de aula sobre os conflitos do Oriente Médio, pois “[...] a interpre-
tação das gravuras e do discurso facilita a compreensão e assimilação 
de informações. [...]”, afirmam Silva e Cavalcante (2008, p. 150). 
Ainda sobre a abordagem da linguagem com as charges, tirinhas e 
quadrinhos nas aulas de Geografia, os estudantes foram também 
questionados como eles passaram a enxergar os conteúdos da 
Geografia a partir das intervenções realizadas com a linguagem das 
charges, tirinhas e quadrinhos. Assim responderam:

Eu diria que com outros olhos, percebi uma Geografia que 
vai além do livro e caderno, que me proporcionou prazer 
ao aprender de forma lúdica (Estudante A, CEB, 2019). 
Foi muito bom, aprender de uma forma mais dinâmica. 
Aprendi o conteúdo com clareza (Estudante B, CEB, 2019). 
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Antes da experiência via charges, tirinhas e quadrinhos, 
via como uma piada ou um textinho qualquer, porém 
elas passaram um conhecimento que nós não permi-
tíamos adquirir. Foi uma experiência boa que mudou 
completamente meu olhar (Estudante C, CEB, 2019).

Os relatos dos estudantes supracitados evidenciaram a efi-
ciência da utilização da linguagem dos HQs para dinamizar as aulas, 
pois elas facilitam a compreensão de diversas temáticas, como a do 
conteúdo sobre os conflitos do Oriente Médio. 

Portanto, é possível concluir afirmando que a linguagem das 
charges, tirinhas e quadrinhos utilizados na abordagem dos conflitos do 
Oriente Médio, possibilitou aos estudantes do CEB um olhar diferencia-
do acerca do conteúdo, pois a linguagem HQs é bastante atrativa e pode 
ser utilizada para a aquisição de conhecimento e educar os olhares dos 
escolares para a observação e releitura das temáticas a partir de dese-
nhos, como a das charges, das tirinhas e dos quadrinhos, dinamizando a 
abordagem dos conteúdos curriculares da Geografia escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do trabalho desenvolvido, proposto pelas ações do III 
Ateliê de Educação Geográfica, do subprojeto Educação Geográfica: 
Diversas linguagens, formação docente e Geografia Escolar (OLIVEIRA; 
PORTUGAL, 2018), no âmbito do Departamento de Educação, Campus 
XI, Serrinha, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), considera-
mos que a utilização da linguagem das charges, tirinhas e quadrinhos 
superou a prática tradicional de ensino, pois as intervenções foram 
planejadas e pautadas em uma nova perspectiva de ensino e aprendi-
zagem imbricada na utilização das diversas linguagens, desenvolvendo 
novos campos para o ensino da Geografia, pois a disciplina por muito 
tempo esteve considerada como enfadonha e simplória, diminuída 
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para a formação do estudante enquanto sujeito participativo e crítico 
da sociedade. Dessa forma, o artigo tem como objetivo expor a experi-
ência didático-pedagógica desenvolvida em um município do Território 
do Sisal vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid), tendo a linguagem das charges, tirinhas e quadrinhos 
como principal dispositivo didático-pedagógico para abordar os confli-
tos do Oriente Médio. 

A partir do que foi realizado e exposto, é importante salientar 
que é fundamental utilizar de novos artifícios didático-pedagógicos a 
fim de contribuir com a aprendizagem dos estudantes e romper com o 
ensino tradicional da Geografia. 

Partindo das atividades realizadas no Colégio Estadual de Biri-
tinga (CEB) pelos bolsistas do Pibid, percebemos a importância de se 
utilizar de novos dispositivos didáticos como a linguagem das charges, 
tirinhas e quadrinhos na abordagem do conteúdo acerca dos conflitos 
do Oriente Médio e como esta linguagem colaborou no desenvolvi-
mento e compreensão dos discentes. Esta confirmação foi notória 
a partir de observações no decorrer das aulas, onde percebemos a 
empolgação e participação que os estudantes demonstraram durante 
as intervenções com a linguagem e os resultados satisfatórios obtidos 
a partir das ações. 

Portanto, é notório como a linguagem das charges, tirinhas e 
quadrinhos se apresentam como importantes dispositivos didáticos no 
processo de ensino e aprendizagem do conteúdo geográfico, sobretu-
do porque a escola básica precisa incluir novas práticas de ensino an-
corada nas metodologias ativas para tornar as aulas mais proveitosas 
e participativas para os discentes, despertando criticidade e melhor 
compreensão dos conteúdos da Geografia e dinamizar as aulas desta 
disciplina, pois a utilização de charges e tiras humorísticas como recur-
so didático-pedagógico mobiliza o processo de ensino-aprendizagem 
da Geografia, como afirmam Alves, Pereira e Cabral (2013). 
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Contudo, é importante enfatizar que o III Ateliê de Educação Ge-
ográfica, realizado com a utilização da linguagem das charges, tirinhas 
e quadrinhos, facilitou a exploração do conteúdo sobre os conflitos 
do Oriente Médio e contribuiu com a formação dos bolsistas porque 
possibilitou-lhes experienciar novas práticas de regência, contribuindo 
diretamente com a sua formação docente, bem como possibilitou a 
troca de saberes entre os estudantes do CEB, os bolsistas ID e profes-
sora supervisora da educação básica da referida escola parceira.
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MEMÓRIAS DE REPRESENTATIVIDADE: 
UM ESTUDO DE CASO DE UMA ESCOLA 

DO CAMPO NO MUNICÍPIO  
DE IPOJUCA-PE

Maria Adriana de Souza Silva Santos

RESUMO
O presente artigo vem relatar sobre o Projeto de pesquisa desenvolvido pelos 
alunos e alunas escola Municipal Coronel João de Souza Leão, situada no 
engenho Dois Mundos o qual fica localizado no município de Ipojuca (região 
metropolitana do Recife) no estado de Pernambuco. O referido projeto teve 
como principal objetivo, pesquisar juntamente com os alunos e alunas a 
historicidade memorial de representatividade e pertencimento identitário, 
frente a esta localidade e a comunidade escolar, mostrando que o engenho 
Dois Mundos é um local, ou seja, o endereço de referência no qual toma como 
espaço geográfico de pertencimento junto ao município de Ipojuca, uma vez 
que os/as sujeitos/as envolvidos não se reconhecem como pertencentes a 
este município (Ipojuca) e nem tão pouco aos referências históricas e culturais 
deste mesmo lugar, seria o problemática encontrada para tais achados, esta 
pesquisa tem um cunho descritivo e qualitativo com a finalidade de entregar 
os resultados com um memorial fotográfico e descritivo para a comunidade.
Palavras-chave: Memórias. Representatividade. Engenho Dois Mundos.
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INTRODUÇÃO

O referido projeto teve como atividade inicial a realização de 
um mapeamento do engenho Dois Mundos, cuja atividade, foi reali-
zada pelos/as próprios/as alunos/as sob a orientação e acompanha-
mento da professora. Está estratégia de ação impactou positivamente 
na comunidade escolar, vindo a despertar um sentimento inicial de 
pertença para o reconhecimento das suas próprias raízes históricas 
naquela comunidade com cerca de 80.637 segundo levantamento do 
censo 2010.

O trabalho foi uma pesquisa com saída em campo com os alu-
nos da escola Coronel joao de Souza Leão, escola do campo localizada 
no município de Ipojuca-PE. A escola conta com apenas uma sala e 
onze alunos modalidade de ensino multisseriada.

A pesquisa contou com todos o alunos e alunas da escola com 
saída em campo para pesquisar a historicidade da comunidade e instigar 
o por qe que a comunidade de dois mundos levava consigo este nome.

OBJETIVO GERAL

Pesquisar a historicidade memorial de representatividade e per-
tencimento identitário, frente a esta localidade e a comunidade escolar.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Coletar informações dos moradores acerca do histórico do 
Engenho suas diversas características, historiográficas e documental; 
relacionar dados importantes na pesquisa de campo em uma sequên-
cia lógica, coerente, prestativa, escrita, fotográficos.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Tendo em vista a construção e acompanhamento deste ma-
peamento, foi realizado questionado semiestruturado com perguntas 
formuladas previamente pelos alunos, tais acompanhamentos teve o 
intuito de buscar referenciais sobre o número de habitantes residentes 
no engenho.

Com base nos materiais colhidos poderíamos ter uma relação 
sobre predominância da idade, sexo, idade, grau de parentesco, tipos 
de moradias, números de pessoas por família e a composição histórica 
dos entrevistado/a, com base na historicidade de cada um.

Uma das pretensões da pesquisa seria investigar quem é o 
morador mais antigo que ainda, se residia ainda no engenho, e quais 
as contribuições históricas que poderiam nos relatar para deixar sua 
marca na historicidade engenho.

As visitas ao campo foi uma das maneiras encontradas para que 
o projeto ganhasse corpo e pudesse com os materiais colhidos, anali-
sar as informações ali encontradas, baseando se a análise do discurso.

PERTENCIMENTO

A história a qual venho relatar é da memória de representativi-
dade de uma comunidade chamada Dois Mundos, situada no municí-
pio de Ipojuca PE, Distante 50 km da capital, Ipojuca, hoje, faz parte da 
Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), Ipojuca tem uma população estimada de 
94.533 habitantes e possui uma área territorial de 527.107 quilôme-
tros quadrados.
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A comunidade Dois Mundos é ainda mais afastada da área 
urbana, geograficamente uma área rural no município, conta com uma 
comunidade distante do centro da urbanístico de Ipojuca.

Nesta comunidade há escassez de políticas e sistemas sociais, 
tais como: saneamento básico, moradia, transporte etc. No entanto, 
conta com um símbolo forte estrutural de referência, marcada pelo 
respeito e simbolismo que é a escola.

Este simbolismo o qual falo é a escola, sim escola prédio físico, 
a qual está situada ao perto do arruado principal da estrada de terra, 
arruados de casas com vista para a escola passa a ser um privilegio, 
relato aqui a experiência que como professora desta escola tive com 
meus alunos e alunas no ano de 2018.

É ano de 2018, começamos bem o ano letivo empolgada por 
mais um ano de conquistas. Eu Adriana professora há três ano desta 
escola tinha um pouco de dificuldade de deslocamento para chegar 
até aquela escola seu local de trabalho.

Adentrava engenho a dentro cerca de 4 km da pista de terra 
usando como meio de transporte uma motocicleta guiada por um mo-
torista particular, garantido assim minha chegada as 7 horas da manhã 
e saída as 11horas da manhã.

Em dias de chuva montada em uma moto contava com uma 
capa amarela com um capuz, aquelas que os pedreiros usam, ficava 
um pouco molhada quando chovia pois essa capa não cobria as pernas, 
quando era dias de sol usava um casaco cor de rosa o qual me protegia 
do sol e das palhas de canas.

No caminho encontrava trabalhadores rurais da cana, mui-
tos deles pais e mães de alunos e alunas da escola, via que nossos 
caminhos muitas vezes se cruzavam entre idas e vindas ali naquele 
engenho, a visão era muito bonita ver as canas crescerem passou a ser 
rotina e quando chegava o tempo de corte eu já estava familiarizada 
com aquele acontecimento.
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Os dias pareciam ser rápidos em tempos de moagem, os últimos 
seis meses do ano tempo de corte de cana a estrada eram cuidadas 
para que os caminhões pudessem transitar sem interferências de bura-
cos, em meios as idas e vindas encontrar caminhões de transportes de 
cana seria emergisse em nuvens de poeiras ou poças de lama.

Chegava em minha escola, digo minha pois carregava em mim 
o pertencimento, vez que eu era a única professora daquela escola, de 
frente um campo de futebol, um trava de porteira e árvores com alguns 
pássaros cantando, uma visão linda seria a escola Municipal Coronel 
João de Souza Leão ou um pontinho azul no meio das canas verdes.

Neste ano contamos com a presença de apenas 11 alunos, cada 
aluno com uma idade representando uma série, seria então, o que 
chamamos de classe ou turmas multisseriada, a faixa etária dos alunos 
variava de 4 anos de idade de dez anos de idade no que diz respeito a 
Educação Infantil ao Fundamental Anos Iniciais.

Os alunos carregavam consigo um vício de linguagem próprio o 
qual sempre os pegavam dizendo que moravam no engenho denomi-
nado Dois Mundos. Até ai tudo bem, porém, o agravante era quando 
eles falavam em sua linguagem informal que precisavam ir fazer algo 
de necessidade exemplo: compras de mercado, ir ao hospital, em Ipo-
juca, eu como professora ficava sempre curiosa indagando, como ele 
dizem que irão a cidade de Ipojuca? Se os mesmo moram e residem na 
cidade Ipojuca?

DA HISTORICIDADE AOS FATOS

A ideia seria mudar todo vício de linguagem que os alunos e 
alunas, esses aqui moradores daquela comunidade, localizar geografi-
camente e incentivar o pertencimento regional, todos os fatos colhidos 
ali, perpassava pelo esquecimento estrutural, político e socioeconômi-
co daqueles moradores por residirem longe do meio urbanístico.
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O fatos ocorridos ali deixavam-os como seres sem identidade, 
sem pertencimento e até mesmo sem preservar sua cultura local, foi 
através dessa problemática que surgiu projeto identidade: quem eu 
sou, de onde eu venho. O mesmo visa trabalhar o pertencimento local 
e torna-los seres pertencentes ao município de Ipojuca e que residem 
na comunidade rural denominada Dois Mundos.

O projeto ganhou nome e força para a pesquisa, sem dados 
documentais os quais poderiam nos ajudar a documentar de onde 
saiu o nome da comunidade, fizemos um roteiro onde sairíamos a 
campo para achar o morador mais antigo para, por meio dos relatos 
orais, chegarmos a um denominador, em nossa pesquisa de campo foi 
estruturada algumas perguntas condutoras as quais nos levava a mui-
tas evidências, o trabalho foi ganhando corpo, o trabalho foi ficando 
robusto com um material fotográfico lindo (vide anexo).

Em nossa saída a campo por meio dos questionários e pergun-
tas semiestruturadas descobrimos que o morador mais antigo daquela 
comunidade é chamado Severino Mariano Araújo, mais conhecido 
como seu Lino ou seu Mariano, com 62 dois anos de idade é uma 
figura de boas memórias e pensamentos, contou-nos um pouco da 
história do engenho, dos antigos moradores, das casas que ali existia, 
dos moradores existentes, em sua memória está registrada cada canto 
daquela localidade, podendo assim relatar com exatidão as palavras 
de Seu Lino:

O engenho que hoje é chamado Dois Mundos, tinha 
em sua entrada uma placa na porteira com o nome Boa 
Aliança, era uma placa simples escrita a mão, ali então 
em meados de 1977 quando cheguei, foi uma mudança 
de nome, havia de fato, uma placa sinalizando que o 
nome Boa Aliança, e existia outro engenho aqui que 
fazia fronteira perto chamado Dois mundos, quando o 
engenho Dois mundo antigo não residia mais nenhum 
morador, e ficou extinto, passou a ser chamado enge-
nho Tamanqueiro, dado este nome Tamanqueiro em 



601COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 4

homenagem a um senhor chamado tamanqueiro que 
ali morava com sua família, daí batizado mesmo de Dois 
mundos por volta de 1977.

Seu Lino conta que quando chegou ali, com pouco tempo casou 
com Dona Maria a qual nós também fomos fazer a entrevista e ela 
carinhosamente nos recebeu para um momento de histórias e apren-
dizado, Dona Maria nos recebeu em sua calçada, foi um momento 
pedagógico e emocional muito lindo.

Em seus relatos emocionantes ela relembra que quando casou 
ela não lembra muito bem a data mais lembra o ano 1938, dona Maria 
relata que quando casou com seu Lino chegou ali moça e donzela 
carregadas pelos braças pelo seu marido, sinal de orgulho para dona 
Maria ser pertencente daquele engenho.

Vi aqui muitas crianças nascer, crescer, muitos deles a chama 
de vó e me pedem a benção em forma de carinho, todos os relatos 
foram feitos as crianças sentadas na calçada de sua casa com vista 
privilegiada para escola.

Entusiasmada pelos relatos e pelo material ali colhidos com a 
historicidade registrada naquele momento, seguimos as pesquisas e 
perguntas seguintes, em meio a fatos históricos daquela localidade 
contamos com o depoimento de Deise Maria da Hora, atualmente 
merendeira da escola Municipal Coronel João de Souza Leão.

Deise relata que já faz 20 anos que trabalha nesta escola, e 
diz “já trabalhei com umas seis ou sete professoras, os meus quatros 
filhos estudaram aqui, vi o crescimento de cada criança dessa aqui na 
comunidade, hoje aqui estão minha terceira geração os meus netos 
que permanecem esta comunidade escolar”.

De acordo com as informações que foi colhida podemos enfim 
montar um gráfico estrutural com a situação demográfica, daquela 
comunidade que aos poucos vem diminuindo, o êxodo rural a falta de 
assistência faz com que a população jovem quando tem oportunidade 
passem a residirem na cidade, por diversos motivos, dentre eles: a 
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falta de transporte, a falta de moradia de alvenaria, esporte e laser 
que o engenho não oferece aos moradores.

Em relatos Deise nos fala que hoje presencia a diminuição da 
comunidade no que diz moradores e da comunidade escolar em sí, 
todos as crianças que por aqui passaram deixaram uma marca, um 
pensamento, uma desejo, vejo que o tempo está passando e eu faço 
parte dessa história.

Ao final dessa pesquisa foi identificado produzido com os 
alunos um portfólio contendo o censo do engenho, os relatos dos mo-
radores e fotos que foram apresentados a comunidade na culminância 
do projeto na unidade escolar.

RESULTADO DA PESQUISA

Foram encontrados muitos matérias de relato oral e fotográfico 
o qual iremos exemplificar com algumas fotos legendadas.

Figura 1 – Organização escrita da pesquisa.
Fonte: Arquivo pessoal da professora Adriana.
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A imagem retrata a pesquisa em campo, fizemos um censo da 
população em relação a idade, sexo e gênero, vejamos o gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Censo populacional.
Fonte: Arquivo pessoal da professora Adriana.

A coleta dos dados nos levou aos números dos moradores 
residentes no engenho Dois Mundos, e foi uma descoberta muito 
interessante visto que há uma pequena quantidade e casa, contabili-
zamos apenas 23 casas, há relatos do engenho já ter em média mais 
de 100 casas, e com as dificuldades encontradas pelos moradores do 
engenho esse número foi diminuindo gradativamente uma vez que as 
casas também são casas construídas para trabalhadores do canavial e 
o material é de barro colocando em risco a saúde dos moradores.

Outro resultado importante que o projeto deixou foi com a 
solidificação de territoriedade e pertencimento este projeto tomou o 
corpo de disponibilidade da secretaria de educação e mobilizou a secre-
taria a autorizar um ônibus para a levada dos alunos para emissão dos 
documentos de registro geral e CPFs, foi um momento de muita alegra 
e satisfação pois todos os alunos e alunas puderam então ter seu docu-
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mento em mãos para mais uma vez comprovar que é pertencente aquela 
localidade, está registrado em foto a nossa ida ao expresso cidadão na 
capital Pernambucana Recife para realizar a emissão dos mesmos.

 
Figura 2 – Emissão do Registro Geral.
Fonte: Arquivo pessoal da professora Adriana.

A imagem dois retrata a importância do documento de identi-
dade, retrata a valiocidade de ser um cidadão pertencente, e melhor 
ainda um cidadão ciente de ende reside, com documentos que com-
provem sua existência no mundo.

Em mais esse ano foi de grandes realizações, pois, com os 
documentos em mãos muitas oportunidades surgiram, foi um na de 
descobertas, foi um ano de conquista, suamos muito para colocar em 
prática esse projeto entre idas e vindas em casa, saindo em campo, 
aprendemos muitos, foi além dos conteúdos programáticos, per-
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passamos todos os caminhos de sol a chuva, queríamos entender a 
territoriedade poderia ser em qualquer momento.

 
Figura 3 – Comemoração e Culminância.
Fonte: Arquivo pessoal da professora Adriana.

Na figura 3 mostra o momento em chegamos no parque, neste 
ano conseguimos passeios para um parque acredito que o maior de 
Pernambuco, nenhum aluno tinha ainda ouvido falar do parque Mira-
bilandia e lá fomos, com os documentos nas mãos comprovando ser 
aluno de escola pública do campo vindo de um engenho Denominado 
Dois Mundos, esse pertencente a Ipojuca, poucos ouviram falar, mas 
os alunos. Esses sim sabiam muito bem de onde viam.
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Figura 4 – Momento de descontração.
Fonte: Arquivo pessoal da professora Adriana.

Em continuidade aos bônus por ter trabalhado tanto com um 
projeto tão lindo os alunos ainda foram ao cinema num momento de 
descontração, mais uma vez o uso do registro geral se fez presente.

O projeto foi glorioso deixou muitas marcas boas, resultou em 
bem feitorias e fatos registrados, na certeza de que todos os envolvi-
dos puderam ser comtemplados com um pouco desse registro, com 
um pouco das memórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alegria de concluir o projeto foi enorme, podemos coletar 
vários matérias, e ter contato com cada um deles, encontrar os dados 
esperados foi de fato um dos pontos primordiais para a análise do pro-
jeto assim como destacar suas origens e solidificar seu pertencimento 
naquela localidade.

A pesquisa aponta um material com fontes de informações de 
memorias com significado afetivo e histórico aumentando assim toda 
forma de historicidade e cultura que tem esse lugar.

Deixou registrado na mente e na história de cada um envolvido 
a certeza de que podemos encontrar as origens, podemos ser pesqui-
sadores e pesquisadoras comprometidos com o fatos.

Acredita-se que ainda seja necessário realizar mais pesquisas 
para que se possa chegar a uma resposta na perspectiva documental 
visto que este trabalho poderá contribuir para somar e acrescentar 
perguntas e respostas de cunho epistemológico.
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